
EN OFATTBARA KATASTROF som har drabbat hundratusentals männi-
skor i Sydostasien gör att våra vardagsproblem förefaller lite futtiga.
Det blev en global angelägenhet eftersom den påverkade inte bara

asiater utan även västerländska besökare, däribland många svenskar. Det
manar till eftertanke – och solidaritet och stöd till de drabbade. 

Samtidigt måste vardagen gå vidare och vi ska ta itu med arbetet igen,
efter helgerna. Med en mycket välkommen kanslichef på plats från årsskiftet
hoppas jag kunna fokusera mer på ”ordförandefrågor”.

Inför det nya året är det naturligt med en tillbakablick på 2004. Den nya
organisationen har tagit mycket tid och engagemang, vilket tyvärr har gått
ut över andra frågor. Nu ska den införas stegvis under 2005. Det mesta är
väl förberett så jag förutser inte några stora problem. Men det är nödvän-
digt att medlemmarna verkligen engagerar sig i det nya direktvalet, annars
urholkas demokrati och kvalitet i förbundsarbetet. 

En central fråga under året som gått, där vi fortsatt måste engagera oss
ännu mer, är situationen vid vår fakultet. Det har rått lite vakuum i processen
under 2004 i avvaktan på förslaget om en ny utbildningsplan som kom i
somras, med syfte att hålla utbildningen inom givna ekonomiska ramar
med ett ökat antal studenter. Inte att säkra kvalitén. Förslaget hade stora
brister vilket framförts av både SVF och andra instanser, såsom Jordbruks-
verket. Oron för kvalitén i veterinärmedicinsk utbildning och forskning till-
tar. Att fakultetsledningen hävdar att det inte är någon fara är obegripligt. 

Departementsgruppen inom det veterinära området upplöstes i våras i
”halvtid” därför att utredningen om villkoren för veterinär verksamhet nu
äntligen ska tillsättas. Gruppen hann inte fullfölja arbetet med de stora frå-
gorna men kom fram till modeller för hur statliga och privata veterinärer ska
få lika förutsättningar vad gäller bidrag till avlägset boende djurägare och
medverkan i viss statlig tillsyn (mjölkdirektivet). Nu måste de övergripande
frågorna slutbehandlas skyndsamt så vi kan gå vidare, med en fältverksam-
het som beaktar konkurrensregler och statens ansvar och som är bra för djur,
djurägare, allmänhet och veterinärkåren. 

SVF har medverkat i flera utredningar och arbetsgrupper som fortsätter
även 2005, t ex avseende reglerade yrken inom djursjukvården, egenföretagar-
frågor, djursjukdatahanteringen och frågor inom hästområdet. En fråga att
driva aktivt under 2005 är veterinärernas arbetstider – som
aktualiserades under 2004 därför att EUs arbetstidsdirektiv
skulle implementeras även i svensk arbetstidslag.
Veterinärernas arbetsmiljö måste förbättras. Jouren är
betungande i många tjänster och vi måste verka för att
jour- och arbetstidsbestämmelser utformas med möj-
lighet till flexibla lösningar för individen.

God fortsättning på det nya året!

KARIN ÖSTENSSON

Förbundsordförande
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TEXT OCH FOTO: KARIN NORDIN

För att förtroenderådet ska
fungera optimalt menar
Margareta Widell, Christina
Greko och Maria Jernberger
att det är viktigt att olika
veterinära yrkesgrupper
finns representerade i rådet.

De har veterinärernas förtroende

En veterinär som känner sig kränkt
eller felbehandlad av en kollega kan
vända sig till förtroenderådet. Rådet,
en formellt tillsatt grupp inom för-
bundet, tar då ställning till händelsen
utifrån veterinärförbundets etiska
regler. Men den som inte upplevt pro-
blem känner kanske inte till att rådet
finns, tror några av förtroenderådets
representanter.

– JAG ÖNSKAR att jag kunde göra världen vack-
rare och vi i förtroenderådet gör den bit vi är
satta att göra. Kan jag bidra på något sätt, om
det så bara är i ett enda ärende, som gör situa-

tionen ett pyttegrand bättre för en kollega, så
är det värt arbetet.

Det säger Christina Greko, veterinär och
ledamot av veterinärförbundets förtroenderåd.
SVT träffar henne och två andra av represen-
tanterna för rådet på SVA i Uppsala en solig
vinterdag. Men det hör till ovanligheterna att
förtroenderådet verkligen träffas. Dels är de
ärenden som kommer in till rådet få och när
detta väl inträffar brukar ärendet vanligtvis dis-
kuteras per telefon. 

De tre som befinner sig i Uppsala denna dag
har alla varit ledamöter i förtroenderådet under
flera år. Christina Greko började för tio år
sedan medan Maria Jernberger har varit med i
sex år och Margareta Widell i två år. De menar
att en möjlighet att dra sitt strå till stacken för
att hjälpa kolleger är värt arbetet i rådet. Detta
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❘ ❙ ❚ reportage
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trots att de alla beskriver arbetet som både tids-
krävande, psykiskt tungt och påfrestande.

– Det handlar oftast om tragiska historier.
Folk som tar kontakt med oss gör det oftast
med en stor klump i magen, förklarar
Christina Greko.

– Ofta gäller det också en lång tids olika 
skeenden där människor söker upprättelse
genom att vända sig till oss, tillägger Margareta
Widell.

Men hon är även noga med att förklara att
den som anmäler ett ärende inte alltid kan få
upprättelse. Förtroenderådets uppgift är att se
på båda parternas versioner av vad som hänt
och att sedan ta ställning till om någon av par-
terna brutit mot förbundets etiska regler. Och
utfallet blir inte alltid till anmälarens fördel.

– Utåt sett finns det alltid två sidor av en
händelse och det är viktigt för vårt förtroende
att vi inte alltid ger den som anmäler rätt.

För att kunna ta ställning i ett ärende begär
rådet alltid in skriftliga underlag från båda par-
ter. Underlagen består framför allt av parternas
egna berättelser och tolkningar av vad som
hänt, men kan också innehålla andra doku-
ment som styrker deras historia. Var och en i
förtroenderådet läser sedan igenom handling-
arna och begrundar ärendet för sig själv. Efter
diskussioner i rådet, som oftast sker genom 
en telefonkonferens och i mer sällsynta fall
genom ett möte, kommer rådet så fram till ett
utlåtande. Utlåtandet sätts på pränt och ska
beskriva vad som hänt och huruvida någon av
de inblandade brutit mot förbundets etiska
regler.

– Vi uttalar oss, men vi fäller inga domar,
menar Margareta Widell.

– Nej, vi är ingen domstol, förtydligar också
Maria Jernberger.

Utlåtandet går sedan i förseglat skick tillbaka
till de personer som är inblandade i ärendet
och till förbundsstyrelsen. Det finns också en
möjlighet för förtroenderådet att skriva om fal-
let i veterinärtidningen, men den möjligheten
nyttjas mycket sällan.

FÖRTROENDERÅDET INSTIFTADES redan 1927
och ska enligt förbundets stadgar vidta åtgärder

för ”stärkandet eller upprätthållandet av veteri-
näryrkets, veterinärkårens eller enskild veteri-
närs anseende”.

– Instruktionen är egentligen rätt obegriplig
och förbundet borde uppdatera den. Om vi ska
vidta åtgärder för att stärka veterinäryrkets
anseende, vad ska då förbundet göra? Man
måste applicera sunt förnuft på detta och inse
att en del av uppgiften ligger på en nivå över
oss. Det jag har fäst mig vid är ordet förtroen-
de. Vi ska diskutera i förtroende och ge råd i
förtroende. Det måste vara det som är specifikt
för oss, säger Christina Greko.

Men exakt vad förtroenderådet ska arbeta
med är svårt både för henne och de två andra
ledamöterna att definiera. Att det ska handla
om fall där en veterinär på något sätt blivit
kränkt av en annan veterinär står klart. En
konflikt mellan två veterinärer faller också på
förtroenderådets lott att ta sig an. Men inte i
samtliga fall. Om ärendet rör veterinärmedi-
cinska frågor är förtroenderådet inte rätt
instans att vända sig till. Det är det inte heller

Christina Greko, som arbe-
tar med antibiotikafrågor på
SVA, anser att det är viktigt
att alltid se en händelse ur
alla de inblandades olika
perspektiv.

– Jag brukar försöka
göra en poäng i att ha en
annan hållning än den själv-
klara och att inte komma 
till ett möte med en låst
uppfattning.
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om det handlar om en konflikt mellan veteri-
närer i egenskaperna arbetsgivare och arbets-
tagare. Arbetsgivarfrågor hänskjuts till förbun-
det. Och rent juridiska frågor, till exempel om
någon anmäler en annan person för förtal, är
inte heller det någonting som förtroenderådet
uttalar sig om. 

De tre ledamöterna har svårt att ge några
exempel på ärenden som faktiskt ligger på
deras bord.

– Det skulle kunna vara att en veterinär på
något sätt uttalar sig om att han eller hon är
bättre än en kollega, menar Maria Jernberger.

– Eller att en veterinär slår upp anslag om att
en annan veterinär inte bör starta en praktik,
föreslår Christina Greko.

– Egentligen är det inga konstigheter utan
handlar om fall där någon på något sätt har
brustit i att visa en kollega hänsyn och respekt

och inte handlat på ett allmänmänskligt sätt,
säger Margareta Widell.

När förtroenderådet gör sina utlåtanden
lutar de sig mot de paragrafer som finns i 
veterinärförbundets etiska regelverk. De etiska
reglerna finns på förbundets hemsida och i den
broschyr som skickas ut till alla medlemmar
vartannat år. Den veterinär som är medlem i
förbundet förbinder sig att hålla sig till dessa
regler. Men de tre förtroenderådsrepresentan-
terna tror inte att alla förbundsmedlemmar
känner till att reglerna finns.

– De etiska reglerna handlar om hyfs och
sunt förnuft. Sådant som alla människor egent-
ligen lever efter, inte bara veterinärer, säger
Margareta Widell.

– Det är bara det att vid en konflikt agerar
man inte alltid efter hyfs och vett, menar Maria
Jernberger.

Margareta Widell, Maria
Jernberger och Christina
Greko är tre av sex leda-
möter i förtroenderådet.
Det är sällan de ses per-
sonligen för att diskutera
ärenden i rådet, oftast sker
diskussionen per telefon.
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SEX LEDAMÖTER INGÅR i förtroenderådet och
för att göra ett utlåtande krävs att tre av leda-
möterna deltar i beslutet. Maria Jernberger,
som är sammankallande, poängterar att det är
mycket viktigt att ledamöterna representerar
olika åldrar, kön, bostadsorter och veterinära
discipliner.

De tre representanterna för rådet som SVT
talat med har alla en känsla av att antalet ären-
den i förtroenderådet har minskat genom åren.
Men eftersom antalet ärenden aldrig varit
särskilt stort är det svårt att egentligen dra
några slutsatser om tendensen.

– Jag kom med i förtroenderådet under en
period då det var mycket turbulens i veterinär-
förbundet och det kan vara att jag började just
då som gör att jag nu tycker att det är lugnare
med färre ärenden. När vi har många ärenden
rör det sig kanske om sex fall per år, säger
Christina Greko.

Detta kan jämföras med att förtroenderådet
behandlade ett enda ärende under hela 2004.
Vad minskningen beror på är inte klart. Det
kan förstås vara så att färre konflikter verkligen
inträffar. En annan förklaring är att de veteri-
närer som känner sig kränkta inte anmäler
detta till förtroenderådet. De tre representan-
terna spekulerar i om själva hanteringen med

ett skriftligt utlåtande kanske inte är det som
veterinärer i kris har störst behov av idag.

– Idag finns det kanske ett större behov av
att ha någon att prata med än att få ett skrift-
ligt utlåtande, menar Margareta Widell och
pekar på att det kollegiala nätverket kan ha
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Maria Jernberger är biträdande länsveterinär i
Stockholm och sammankallande i förtroende-
rådet. Hon har varit ledamot i rådet i sex år.

Sveriges Veterinärförbunds etiska regler

§ 1 Veterinär skall i sin yrkesverksamhet samvetsgrant tillämpa vetenskap och beprövad
erfarenhet och alltid visa omsorg om djurens hälsa och välbefinnande.

§ 2 Veterinär skall ständigt upprätthålla och öka sina kunskaper samt följa den veten-
skapliga och praktiska utvecklingen inom sina verksamhetsområden.

§ 3 Veterinär skall inte meddela råd och föreskrifter, behandla djur eller utfärda recept,
utan att först ha gjort noggrann undersökning eller på annat sätt skaffat sig erfor-
derlig kännedom om fallet eller ärendet.

§ 4 Veterinärs uppträdande och handläggning av ärenden skall vara korrekt samt sådant
att förtroendet för veterinärkåren upprätthålls.

Veterinär skall vinnlägga sig om att inte föra förtrolig information vidare.

§ 5 Veterinär skall visa sina klienter hänsyn och ge korrekt och saklig information.

Veterinär skall endast utföra de undersökningar och behandlingar som kan anses
berättigade.

§ 6 Veterinär skall anlita eller remittera till annan sakkunskap om han för/vid under-
sökning, behandling eller utlåtande bedömer detta nödvändigt.

Veterinär skall tillmötesgå djurägares rimliga önskemål om att rådfråga annan 
veterinär och skall till denne meddela sina egna iakttagelser och åtgärder.

§ 7 Veterinär som bedriver klinisk verksamhet skall upplysa om hur djurägare kan få
kontakt med tjänstgörande veterinär, då den egna verksamheten inte upprätthålls.

§ 8 Veterinär skall vid klinisk verksamhet på animalieproducerande djur alltid ta hänsyn
till de slutliga livsmedlens hygien, säkerhet och kvalitet.

§ 9 Veterinär skall i intyg eller utlåtande uppgiva endast vad han/hon efter noggrann
prövning anser sig kunna styrka. Därvid skall Sveriges Veterinärförbunds regler för
intygsskrivning/utlåtande följas.

§ 10 Veterinär skall vid annonsering eller annan marknadsföring lämna sakliga upplys-
ningar. Därvid skall Sveriges Veterinärförbunds regler för annonsering m m  följas.

§ 11 Vid medverkan eller framträdande i massmedia skall veterinär lämna sakliga och
vederhäftiga uppgifter i veterinärmedicinska frågor i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet.

§ 12 Veterinär skall utan att åsidosätta djurens hälsa och välbefinnande stödja och hjälpa
sina kolleger samt visa hänsyn och respekt för deras verksamhet.

§ 13 Veterinär skall på begäran lämna uppgift om beräknad kostnad för ingrepp eller
åtgärd. Vid mer kostsamma åtgärder skall veterinären informera djurägaren om
beräknad kostnad och eventuella alternativa behandlingar.

§ 14 Veterinärmedicinsk klinisk verksamhet skall uppfylla Sveriges Veterinärförbunds 
minimikrav för mottagning av djur.

§ 15 Frågor angående efterlevnad, tillämpning och tolkning av dessa regler handläggs 
av Sveriges Veterinärförbunds förtroenderåd.
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tagit över en del av den funktion som förtro-
enderådet tidigare haft.

Hon tror också att ändrade samhälls- och
arbetsförhållanden förändrat möjligheten att
kontakta en grupp som förtroenderådet.

– Vi har helt enkelt inte tid. Många jobbar
så mycket att det inte finns tid över att kon-
takta oss.

Förtroenderådet menar därför att det skulle
vara värdefullt att se över om formen för rådets
arbete är det mest optimala för dagens sam-
hällssituation. En möjlighet skulle till exempel
vara att få in mer preventivt arbete i rådets
uppgifter. En annan att fånga upp trender och
tendenser som håller på att ske innan de ger
upphov till konflikter. I ett sådant arbete skulle
rådet kunna samarbeta mer med till exempel
förbundsstyrelsen eller kollegiala nätverket.

– Det ideala vore ju om vi inte hade något
ärende alls. En nollvision skulle vara helt
underbar och når man dit kan man tolka det
som att man fångar upp problem innan de blir
stora konflikter, säger Margareta Widell.  ■
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Margareta Widell är veterinär och arbetar nu med personal- och administrations-
frågor på ett företag som säljer medicinsk teknik till humanvården. Hon menar att
erfarenheterna från ett arbetsfält som inte är veterinärt är till stor nytta i arbetet i
förtroenderådet.
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Kronisk mastit hos sugga är en van-
lig orsak till slakt och det är svårt
att bekämpa sjukdomen. I följande
artikel presenteras resultaten från
en svensk fältundersökning där
man kartlagt den kliniska sjuk-
domsbilden, undersökt riskfaktorer
för uppkomst av sjukdomen och
fastställt hur produktionsresultatet
påverkas. Ett flertal riskfaktorer
identifierades i undersökningen.
Studien har genomförts med stöd
från Köttböndernas forskningspro-
gram. 

BAKGRUND
Vid kronisk mastit hos sugga ses tydligt
avgränsade förhårdnader i juvervävna-
den, antingen i form av en solid massa
eller som multipla druvklaseliknande
bildningar. Ibland uppkommer fistel-
bildningar med varflöde från en i juver-
vävnaden belägen böld (15). Patologisk-
anatomiskt ses atrofierad juvervävnad
och ett varierande antal granulom bestå-
ende av en fibrös kapsel och en central
varhärd (Figur 1). Vid bakteriologisk
odling påvisas renkultur eller en bland-
flora av aeroba och anaeroba ”miljöbak-
terier” (t ex Stafylococcus spp, Strepto-
coccus spp, Arcanobacterium pyogenes,
Escherichia coli, Clostridium spp,
Bacteroides spp) (3, 4, 6, 11, 15).

Hos slaktade suggor i äldre tyska och
svenska studier har man påvisat juver-

bölder hos mellan 19 och 25 procent av
djuren (4, 11), medan frekvensen varie-
rat mellan sju procent och 20 procent
hos svenska suggor som undersökts vid
avvänjningen (7, 18). 

Orsaken till kronisk mastit är inte
klarlagd men man misstänker att t ex
sårskador på suggornas spenar, utebliven
tandklippning och hög utfodringsinten-
sitet under diperioden kan predisponera
för sjukdomen. Sjukdomen bekämpas
vanligen genom strategisk utslaktning
och/eller antibiotikabehandling, men då
resultatet ofta inte är tillfredsställande är
det angeläget att finna effektiva förebyg-
gande åtgärder. 

Syftena med studien var att beskriva
den kliniska sjukdomsbilden, att under-
söka hur suggans produktion påverkas

samt att kartlägga riskfaktorer för upp-
komst av sjukdomen.

MATERIAL OCH METODER
Urval av gårdar
En detaljerad redogörelse för urvalet av
besättningar är tidigare publicerad (8,
9). I samarbete med Svenska Djurhälso-
vårdens veterinärer utvaldes slumpvis 80
stycken suggbesättningar från fyra olika
distrikt belägna i Syd- och Mellan-
sverige. I fyra av gårdarna kunde studien
av olika skäl inte slutföras.

Beskrivning av gårdarna
Medelantalet suggor i besättningarna var
131 (60–400). I 13 av gårdarna inhystes
digivande suggor i grupp (västgöta-
system). Foderransonen till de suggor

FREDRIK  HULTÉN, leg veterinär, VMD, ARNE PERSSON, leg veterinär, VMD, 
LENA ELIASSON-SELLING, leg veterinär, VMD, EVA HELDMER, leg veterinär,  

MARIA LINDBERG, leg veterinär, URBAN SJÖGREN, leg veterinär, 
CHRISTINA KUGELBERG, leg veterinär och CARL-JOHAN EHLORSSON, leg veterinär.* 

Kronisk mastit (juverböld) hos sugga

❘ ❙ ❚ vetenskap
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FIGUR 1. Vid kronisk mastit ses en central varhärd omgiven av en fibrös kapsel.
granskad artikel
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som utfodrades restriktivt under di-
perioden var 25 MJ omsättbar energi
plus 7,6 MJ per smågris och dag.
Samtliga smågrisar gavs järn inom tre
till fem dagar efter grisningen, och han-
grisar kastrerades. Övriga karakteristika
framgår av Tabell 1.

Klinisk undersökning
I varje besättning undersöktes omkring
20 suggor, vid avvänjningen samt en
vecka efter avvänjningen (laktation A).
Dessutom undersöktes cirka hälften av
suggorna även vid avvänjningen i näst-
kommande laktation (laktation B).

Den kliniska undersökningen inklu-

derade kroppstemperatur, allmäntill-
stånd, aptit och hullbedömning (19).
Därutöver undersöktes varje juverdel
avseende fyllnadsgrad, sårskador på spe-
nar (Figur 2), hudsår, förekomst av kro-
nisk mastit (välavgränsad förhårdnad
belägen i juvervävnaden) samt före-
komst av förhårdnader i juverhuden.
Endast de förhårdnader som var belägna
i juvervävnaden klassificerades som kro-
nisk mastit.

Riskfaktorer
I analysen av riskfaktorer på individnivå
studerades samtliga data som noterats i
hälsoundersökningen samt kulldata för

innevarande laktation. Den inledande
analysen av riskfaktorer på besättnings-
nivå bestod av cirka 30 parametrar med
anknytning till skötsel, hygien, utfod-
ring, djurflöden och smågrishantering.

Enkät
Besättningsveterinären ombads fylla i en
enkät i vilken han/hon på en femgradig
skala bedömde ägarens 1) intresse för
och 2) skicklighet vad gäller smågrispro-
duktion. Veterinären gav dessutom en
övergripande bedömning av gården
avseende 3) hygien och 4) ordning och
organisation. 

Statistisk bearbetning
De statistiska metoder som använts för
att analysera detta material är tidigare
beskrivna i detalj (8, 9). Alla bearbet-
ningar gjordes med hjälp av statistik-
programmet SAS (16). Vid riskfaktor-
analyserna på individnivå användes 
proceduren GLIMMIX, medan proce-
duren LOGISTIC användes vid den
besättningsbaserade riskfaktoranalysen.
Samtliga riskfaktoranalyser är baserade
på frekvensen kronisk mastit vid avvänj-
ningen i Laktation A. Vid analys av
enkäten utförd av ansvarig besättnings-
veterinär poolades poäng 1 och 2
respektive 4 och 5.

RESULTAT
Totalt undersöktes 1 254 suggor vid
avvänjningen och 1 187 av dessa under-
söktes även sju dagar senare (laktation
A). En tredje undersökning genomfördes
på 559 av suggorna vid avvänjningen i
nästkommande laktation (laktation B).
Produktionsdata för suggorna framgår
av Tabell 2.
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Antal suggor 1 254
Kullnummer 3,5±2,1
Totalantal födda smågrisar 11,9±3,0
Antal dödfödda smågrisar     0,7±1,3
Antal avvanda smågrisar 9,9±1,7
Diperiodens längd (dagar) 37±6,0

Tabell 2. PRODUKTIONSDATA FÖR UNDER-
SÖKTA SUGGOR I LAKTATION A (MEDELTAL

OCH STANDARDAVVIKELSE).

Egenskap Andel av gårdarna

Gyltproducerande besättning 13 %
Omgångsgrisning 99 %
Helt eller delvis separerade digivnings-, betäcknings- 
respektive sinavdelningar 92 %
Gemensam gödselgång i grisningsboxen 60 %
Högtryckstvätt mellan omgångarna i 
digivningsavdelningen 88 %
Desinfektion av diavdelningen mellan omgångar* 9 %
Djupströbädd för sinsuggorna 89 %
Fri utfodring av digivande suggor 36 %
Blötutfodring av digivande suggor 21 %
Tandklippning genomfördes 75 %

Tabell 1. BESKRIVNING AV GÅRDARNA AVSEENDE INHYSNINGSSYSTEM, MILJÖ OCH SKÖTSEL.

* Vanligen Virkon®, alternativt Stalosan F®, kloramin eller kalciumsulfat.

FIGUR 2. Djupgående spensår. Sårskador på spenar var en av de parametrar som 
noterades i den kliniska undersökningen.
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Förekomst av kronisk mastit och 
klinisk bild 
Vid avvänjningen hade 16 procent av
suggorna kronisk mastit i minst en
juverdel. Variationen var mycket stor
mellan gårdarna (Figur 3). Sju dagar
efter avvänjningen visade signifikant
(p<0,05) fler suggor mastit (19 %).
Sjukdomen förekom i endast en juverdel
hos 76 procent av de drabbade suggorna,
i två juverdelar hos 16 procent, i tre
juverdelar hos sex procent och fyra eller
fler juverdelar hos två procent av sug-
gorna. Maximalt sågs åtta juverdelar
med mastit hos en och samma sugga.
Förhårdnaderna var jämnt fördelade
över juvret (Tabell 3).

Av de förhårdnader som sågs vid
avvänjningen (laktation A) var 61 pro-
cent av multipel (druvklaseformig)
karaktär (Figur 4), medan de övriga
bestod av en enda solid massa.

Sår på spenar och juverhud
Vid avvänjningen hade 82 procent av
suggorna minst ett spensår medan fre-
kvensen var signifikant (p<0,001) lägre
sju dagar efter avvänjningen (54 %).

Antalet spensår per sugga var högre
(p<0,001) vid avvänjningen (4,3(±2,8))
än sju dagar senare (3,4(±2,5)). Andelen
suggor med sår på juverhuden var också
högre (p=0,01)  vid avvänjningen (63%)
än sju dagar senare (32%). Sårens för-
delning över juvret vid avvänjningen
framgår av Tabell 3. Frekvensen sår var
högre i de främre juverdelarna.

Riskfaktorer – individnivå
Risken för förekomst av kronisk mastit
ökade med stigande ålder hos suggan
(p<0,001), längre digivningsperiod
(p<0,001) samt ökat antal spensår per
sugga vid avvänjningen (p=0,04).
Däremot sågs inget samband mellan
sjukdomens förekomst och t ex kullstor-
leken, antalet juverhudsår, kroppstem-
peraturen och suggans hullstatus. Ett
visst samband noterades mellan spen-
sårens svårighetsgrad och förekomst av
mastit (Tabell 4). Juverdelar med en
grav spensårskada vid avvänjningen
hade i större utsträckning samtidigt
mastit, men det var mycket få juverdelar
med spensår som hade kronisk mastit.
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FIGUR 4.Druvklaseformad fistulerad böld samt thelit hos sinlagd sugga.

FIGUR 3. Frekvens kronisk mastit bland de 76 undersökta gårdarna.

Juverpar*

1 och  2 3 och 4 5 och 6 7 och 8

Andel juverdelar med mastit (%) 9 a 9 a 9 a 11 a

Andel spenar med sår (%) 34 a 33 a 29 b 22 c

Andel juverdelar med hudsår (%) 33 a 28 b 23 c 20 c

Tabell 3. FÖREKOMST AV KRONISK MASTIT SAMT SPEN- OCH JUVERHUDSÅR I OLIKA JUVERPAR HOS

SUGGOR SOM HADE MASTIT RESPEKTIVE SÅR VID AVVÄNJNINGEN. 

* Juverpar 1 avser det mest kraniala juverparet – par 8 det mest kaudala.
a, b, c Värden på samma rad som har olika bokstav som asterisk skiljer sig signifikant (p<0,05).
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Riskfaktorer – besättningsnivå
Hög mastitfrekvens var förknippat med
förekomst av helt golv i stället för spalt i
någon del av grisningsboxen, klipp-
ning/slipning av smågrisarnas tänder,
utebliven desinfektion i grisnings- och
betäckningsavdelningarna mellan om-
gångarna samt torrutfodring av suggorna
under diperioden i stället för blötutfod-
ring (Tabell 5). 

Riskfaktorer – veterinärens 
bedömning
Gårdar med intermediär eller god hygie-
nisk standard hade lägre mastitfrekvens
än de med dålig hygienisk standard

(Tabell 6). Ägare med god förmåga att
organisera och planera sin produktion
tenderade (p=0,07) att ha lägre mastit-
frekvens, jämfört med de med inter-
mediär eller dålig förmåga. 

Risk för recidiv i nästa laktation
Bland de suggor som hade kronisk
mastit vid första undersökningen (lakta-
tion A), kvarstod sjukdomen hos 47
procent av suggorna vid avvänjningen
av nästföljande kull (laktation B). Hos
dem som inte hade sjukdomen efter lak-
tation A hade bara 11,9 procent mastit
efter laktation B. Skillnaden mellan
dessa grupper var signifikant (p<0,001). 
Bland de suggor som hade mastit efter
laktation A ökade risken för recidiv med
stigande ålder hos suggan (Tabell 7).
Druvklaseliknande förhårdnader åter-
kom i 53 procent av fallen i samma
juverdel i nästkommande laktation,
medan motsvarande siffra för solitära
förhårdnader (Figur 5) var endast 13,5
procent. Förhårdnadens storlek efter
laktation A hade ingen betydelse
(p>0,05) för att avgöra om den återkom
eller inte i samma juverdel efter nästa
laktation.

Påverkan på mjölkproduktionen och
kullstorleken
Juverdelar med kronisk mastit efter lak-
tation A var signifikant (p<0,05) mindre
fyllda vid avvänjningen i nästkommande
laktation. Suggor med mastit efter lakta-
tion A tenderade (p=0,06) att ha något
mindre kull (9,6(±0,3)) vid avvänjningen
av nästkommande kull, jämfört med
dem som inte hade mastit (9,9(±0,2))
efter laktation A.

DISKUSSION
Frekvensen kronisk mastit som notera-
des i denna studie överensstämmer rela-
tivt väl med vad man tidigare sett (3, 4,
7, 18). Att mastitfrekvensen var något
högre dag sju efter avvänjningen kan
bero på att juvret då sinat och förhård-
nader därmed lättare upptäcks (Figur 6).
Det kan också tänkas att en subklinisk
infektion blir kliniskt manifest då di-
andet upphör. Det faktum att vanligen
endast en juverdel var drabbad indikerar
att varje enskild juverdel har en stor
potential att motstå infektion. Tidigare
studier visar dock att suggor med kro-
nisk mastit i en juverdel oftare har högre
celltal i andra juverdelar samtidigt, jäm-
fört med en helt frisk sugga (15).
Sårskador på spenarna verkar i viss
utsträckning öka risken för kronisk
mastit, vilket också är fallet när det 
gäller nötkreatur (1, 17). Sambanden är
dock svaga och inte helt entydiga. 

Tandklippning av smågrisarna
minskade inte som förväntat mastit-
frekvensen, utan ökade den i stället. Det
skulle kunna förklaras av att man vid
tandklippning (praktiserades då studien
genomfördes) i många fall orsakar en
pulpit (10) och bakterier från denna
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Variabel b SE p-value Odds ratio (95% KI)

Golvtyp i diboxen -0,29 0,09 0,002 0,56 (0,39–0,81)
Ej desinfektion av diboxen 0,26 0,09 0,004 1,69 (1,18–2,43)
Ej desinfektion av betäcknings-
avdelningen 0,46 0,15 0,002 2,51 (1,42–4,47)
Tandklippning -0,20 0,10 0,05 0,67 (0,44–1,00)
Torrutfodring 0,23 0,12 0,05 1,60 (1,00–2,59)

Tabell 5. RISKFAKTORER PÅ BESÄTTNINGSNIVÅ FÖR FÖREKOMST AV KRONISK JUVERINFLAMMATION.

b = regressionslinjens lutningskoefficient, SE = standard error, KI = konfidensintervall.

a, b  Värden som inte har någon asterisk gemen-
sam skiljer sig signifikant.

Sårtyp Böld i samma juverdel

Inget eller ytligt 1,5 % a

Intermediärt 1,7 % ab

Djupgående 5,0 % b

Tabell 4. SAMBANDET MELLAN SPENSÅR AV

OLIKA SVÅRIGHETSGRAD VID AVVÄNJNINGEN

OCH FÖREKOMST AV KRONISK MASTIT I

SAMMA JUVERDEL.

Ägarens skicklighet Veterinärens bedömning

Dålig Intermediär God

Kunnighet i smågrisproduktion 18,3 % a 16,5 % a 12,1 % a

Mottaglighet för rådgivning 14,7 % a 17,2 % a 11,6 % a

Förmåga att planera och organisera 17,7 % a 19,3 % a 9,9 % b*

Övergripande hygienisk standard 22,9 % a 13,0 % b 11,6 % b

Tabell 6. SAMBANDET MELLAN FREKVENS KRONISK MASTIT (%) OCH ÄGARENS SKICKLIGHET, ENLIGT

BESÄTTNINGSVETERINÄRENS BEDÖMNING. 

a, b Värden i samma rad utan gemensam asterisk skiljer sig signifikant (p<0,05).
* (p=0,07)

a, b, c  Värden med olika asterisker skiljer signifikant
(p<0,05).

Kullnummer Recidiv-frekvens

1–2 20,0 % a

3–4 50,0 % b

>4 71,1 % c

Tabell 7. RISKEN FÖR RECIDIV AV KRONISK

MASTIT I SAMMA JUVERDEL I NÄSTKOMMANDE

LAKTATION, FÖRDELAT PÅ SUGGANS ÅLDER. 
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skulle kunna föras över till juvret vid
diandet (13). Då man idag endast får
använda tandslipning torde problemet
minska. 

Det faktum att diperiodens längd
utgjorde en riskfaktor talar för en galak-
togen infektionsväg vid det normala
diandet. Att smittämnet skulle kunna
föras in via smågrisens munflora stöds av
en japansk studie där man noterade ett
speciellt subspecies av Arcanobacterium
(tidigare Actinomyces) både i smågrisarnas
tonsiller och i juverbölder som utveck-
lats hos modern (12). Tidigare studier
har gjort klart att infektionen i de flesta
fall orsakas av ”miljöbakterier” (4, 15). 
I analogi med dessa tidigare iakttagelser
påvisade vår riskanalys att ett antal fak-
torer kopplade till hygien har betydelse
för sjukdomsförekomsten. Resultaten
liknar de samband man funnit mellan
hygienfaktorer och mastit hos nötkrea-
tur (2, 5, 14) och visar att olika åtgärder
som minskar den totala bakteriebelast-
ningen i närheten av suggan kan med-
verka till att minska mastitfrekvensen.
Det faktum att spaltgolv i vår riskfaktor-
analys visade sig medföra minskad risk
för mastitförekomst, är logiskt ur detta
perspektiv och motsvarar de iakttagelser
man gjort hos mjölkkor (20). 

Att användande av blötutfodring
medförde minskad risk för kronisk

mastit skulle kunna förklaras av att det
låga pH-värdet i denna produkt har en
gynnsam effekt på smågrisarnas mun-
flora, alternativt floran i suggans när-
miljö. Teorin att hög mjölkproduktion
vid avvänjningen predisponerar för 
kronisk mastit stöds inte av våra iakt-
tagelser.

Eftersom sjukdomen medför att den
mjölkproducerande vävnaden förstörs i
varierande omfattning, är vår iakttagelse

logisk att mjölkproduktionen verkade
lägre i drabbade juverdelar i näst-
kommande laktation. En minskad
mjölkproduktionsförmåga, alternativt
ökad smågrisdödlighet genom intag av
infekterad mjölk, kan också förklara att
vi noterade en något minskad kullstor-
lek hos drabbade suggor. 

Våra resultat visade dessutom att 
förhårdnader av druvklasekaraktär åter-
kommer i högre utsträckning i näst-
kommande laktation, jämfört med dem
som är solitära, samt att äldre suggor
drabbas av ”återfall” i högre utsträck-
ning. 

Studien visar att kronisk mastit är 
en vanligt förekommande sjukdom i
svenska suggbesättningar. Prevalensen är
kopplad till bland annat hygienfaktorer
och speciellt betydelsefull är hygienen i
grisnings- och betäckningsavdelningen.
Det förebyggande arbetet bör inkludera
förbättrade hygienrutiner, undvikande
av lång digivningstid samt slakt av i 
första hand äldre suggor med kronisk
mastit och företrädesvis de med druv-
klaseformiga förändringar. För att effek-
tivt kunna förebygga kronisk mastit hos
sugga krävs ytterligare studier som
bland annat inbegriper kartläggning av
sjukdomens akuta fas, när denna upp-
träder och vilka bakterier som då är 
inblandade.
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FIGUR 5. Solitär juverböld med spenskada. Solitära förhårdnader återkom i mindre
utsträckning i nästkommande laktation, jämfört med de som var av druvklasekaraktär.

FIGUR 6. Multipel böld som framträder tydligt i avsinat juver.
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SUMMARY
Chronic mastitis in sows
Occurrence of chronic mastitis was
determined in 1 254 sows from 76 
different farms in Sweden. At the time
of weaning 16% of the sows had mastitis,
but the variation between farms was
large (0–50%). Parity, duration of lact-
ation, number of teat wounds, floor-
type, food-type and poor hygiene were
identified as risk factors. Risk for recur-
rence in the subsecuent lactation was
related to granuloma appearing in mul-
tiple form and age of the sow. Affected
glands seemed to produce less milk in
the subsequent lactation, and litter size
tended to be negatively affected by the
disease.
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Komplett röntgenutrustning
Pleromobil 303 (serie nr 533) Typ: DAS 340 BT (max 125 kV).
Röntgenrör: Siemens Typ: P 125/11/27L finns dessutom ett
extra fungerande röntgenrör.

Framkallare: Ceapro (bordsmodell 99x65x55 cm) Minsta film-
storlek 10x10 cm och största filmbredd 36 cm. Inköpt ny i januari
2004, (listpris just nu hos Kruuse 47.680 kronor).

Bildkassetter, ljusskåp m.m.

Allt fungerar bra, röntgenapparaten kontinuerligt genomgången
av Jeppsson. Vi säljer nu då vi inför ett digitalt röntgensystem.

Finns i Enköping och hämtas av köparen. Mycket bra pris vid
snabb affär. Prisidé 55.000 kronor eller högstbjudande.

Vid intresse ring Bengt på tel: 0171-30177 eller Lars E. Lundborg
på tel: 070/2457699.
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Epizteln belyser denna gång en avskriven Newcastle-

misstanke hos värphöns, ytterligare ett fall av atypisk

scrapievariant Nor98, uppföljning av epizootiutredningen av duvslaget i

Göteborg och tuberkulos hos en djurparkselefant. Epizteln är sammanställd av

Elisabeth Sjöberg, SVA och Carin Israelsson, Jordbruksverket.

NEWCASTLE-MISSTANKE VAR RÖDSJUKA
Misstanke om epizootisjukdom väcktes veckan
före jul sedan Fjäderfäavdelningen på SVA
obducerat fyra värphöns från en KRAV-besätt-
ning i Skåne, där djuren vistats ute fram till
någon vecka tidigare. Den ökade dödligheten i
besättningen tillsammans med de makrosko-
piska förändringarna som sågs vid obduktion
gjorde att Newcastlesjuka misstänktes. Miss-
tanken anmäldes till Jordbruksverket som spär-
rade besättningen och förordnade en veterinär
för utredning och provtagning. Hönsen, som
ändå skulle slaktas före jul, avlivades omgående
den 22 december som en försiktighetsåtgärd.
Inga antikroppar mot paramyxovirus typ 1
kunde påvisas och epizootimisstanken avskrevs
helt sedan Erysipelothrix rhusiopathiae som
orsakar rödsjuka konstaterats vid bakterie-
odling från organprov. 

Fram till mitten av 1990-talet förekom röd-
sjuka hos tamhöns mycket sällan i Sverige.
Sedan dess har antalet utbrott av rödsjuka ökat,
och infektionen förekommer idag framför allt
bland värphöns i kommersiella flockar. Både
frigående värphöns inomhus och ekologiska
flockar drabbas. Trots att rödsjuka inte ingår
bland de epizootiska sjukdomarna är det lämp-
ligt att kontakta SVA vid misstanke angående
rödsjuka.

KLINISK SCRAPIEMISSTANKE PÅ 
VÄSTKUSTEN
En bagge som uppvisat symtom som kunde
tyda på scrapie avlivades i december och under-
söktes på SVA. Restriktioner lades på besätt-
ningen i väntan på provsvar. Undersökningen
var negativ och misstanken kunde avfärdas.

ATYPISK SCRAPIE NOR98 PÅVISAD HOS
TACKA PÅ VÄSTKUSTEN 
Ytterligare ett fall av atypisk scrapie variant
Nor98 har konstaterats. Det aktuella djuret var
en äldre tacka som undersöktes inom kon-
trollprogrammet för scrapie. Fallet är det sjätte

❘ ❙ ❚ månadens epiztel
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Elefanthonan med tuberkulosmisstanke från
Borås djurpark obduceras på SVA. 
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Djurmisshandel måttstock
för våldsprocess

❘ ❙ ❚ Den 13 december 2004 offentlig-
gjordes regeringens utredning om våld

mot kvinnor, ”Slag i luften – En utredning
om myndigheter, mansvåld och makt”
(SOU 2004:121).

Utredaren Åsa Eldén pekar i slutrappor-
ten på förekomsten av mäns våld mot
kvinnors husdjur. I rapporten framgår
bland annat följande:

”En mans våld mot en kvinnas husdjur
innebär, förutom det våld som djuren
utsätts för, ett trauma för och ett indirekt

eller direkt hot mot kvinnan. Det kan
också utgöra en måttstock på var i vålds-
processen mannen befinner sig.

Husdjur innebär nästan alltid ett hinder
för våldsutsatta kvinnor att erhålla hjälp,
eftersom de inte självklart kan tas med till
berörd hjälpinstans. Denna slags utsatthet
för djuren bör tas upp på veterinärutbild-
ningen och andra utbildningar där detta
kan vara relevant.”  ■

hittills i Sverige och det andra under 2004.
Båda fallen under 2004 har varit i besättningar
på västkusten.  Enligt den nu drabbade djur-
ägarens uppgifter har det inte förekommit
någon kontakt mellan de två gårdarna där
Nor98 konstaterades under 2004. Fåren från
den aktuella gården (11 stycken) har avlivats
och undersökts, inga fler positiva djur har på-
visats i besättningen.

ANTIKROPPAR MOT NEWCASTLESJUKA 
I DUVSLAG 
Vid epizootiutredningen angående ett duvslag
utanför Göteborg som redovisades i Epizteln
16/04, påvisades antikroppar mot paramyxo-
virus typ 1 hos en stor del av de ca tvåhundra
fåglarna. Djuren är inköpta från många olika
håll och endast ett fåtal av dem är vaccinerade
tidigare. Trots detta visar utredningen att nästan
alla duvorna har antikroppar mot paramyxo-
virus typ 1, det virus som orsakar Newcastle-
sjuka. Samtliga duvor i besättningen är nu 
friska, och något levande virus har inte kunnat
påvisas. Slutsatsen är att man haft en infektion
av paramyxovirus typ 1 i duvslaget, men att de
duvor som nu finns kvar där har klarat sig ige-
nom sjukdomen. Ägaren, som har varit mycket
samarbetsvillig genom hela utredningen, har
genomfört samma form av sanering som görs
vid ett utbrott av Newcastlesjuka. Besättningen
är spärrad till och med februari, varefter duvorna
som säkerhetsåtgärd ska vaccineras. 

TUBERKULOS HOS DJURPARKSELEFANT 
Under hösten 2004 började en elefanthona på
Borås djurpark att tappa i kondition. Hon
magrade av trots god aptit och orkade inte röra
sig som tidigare. Dessutom förvärrades en
hosta som hon dragits med en tid. Vid upp-
repad snabelsköljprovtagning påvisades myko-
bakterier. Elefanten avlivades och obducerades
på SVA i början av december. Vid obduktionen
påvisades omfattande förändringar i lungorna
samt rikliga mängder fasta granulom i lungor,

livmoder och i samtliga av kroppens lymf-
knutor. Senare framodlades Mycobacterium
tuberculosis från såväl vaginalutstryk som flera
av kroppens organ.

Elefanthonans 1,5-åriga kalv avlivades kort
efter modern, då kalven med stor sannolikhet
var infekterad och dessutom för ung för att
klara sig själv. Hos kalven sågs inga tydliga
makroskopiska förändringar, men odling av-
seende tuberkulos från bland annat lymfknutor
pågår.

I djurparken har man sanerat utrymmet där
honan och kalven hölls isolerade sedan en tid.
Parkens elefanter har sommartid gått tillsam-
mans med flera andra djurslag. Parkens övriga
fyra elefanter och kontaktdjur till elefanterna
kommer nu att undersökas för att utröna om
fler djur är smittade. Elefanthonan och hennes
kalv har sedan kalven föddes hållits separerade
från de andra elefanterna och övriga djur.
Smittskyddsläkare utreder eventuell smittöver-
föring till människor i parken, framför allt till
elefanthonans skötare.

CORONAVIRUS ORSAK TILL MAGSJUK-
DOM HOS HUNDAR
SVA fick veckorna före jul indikationer på att
många hundar framför allt i Stockholmsområ-
det drabbats av matvägran och i en del fall
kräkningar, som sedan övergick till diarré av
varierande grad. Diarrén har i de flesta fall varit
relativt lindrig, men i några fall har hundar
behövt sjukhusvård. Diarrén har hållit i sig från
några dagar till några veckor. SVA har analyserat
prover från sjuka hundar och coronavirus har
påvisats i riklig mängd. Hundens coronavirus
är känt för att bland annat orsaka diarré.

Hundens coronavirus smittar vid direkt-
kontakt med sjuka hundar eller avföring från
sjuka hundar men smittar inte andra djurslag
eller människor. Kontakt med andra hundar
ska därför undvikas och hundägare bör inte
rasta sin hund på platser där många hundar
vistas.  ■
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■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01. 

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

➤
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FVO, the Food and Veterinary
Office, är EUs kontrollmyndighet för
djur- och växthälsa, djurskydd och
livsmedelssäkerhet. Myndigheten
ligger utanför Dublin på Irland, och
där arbetar inspektörer från alla 
EU-länder. SVT har besökt de fyra
svenska veterinärer som är anställda
på myndigheten i dagsläget.

FVO startade 1997 som gemensam
kontrollmyndighet inom djur- och växt-
området. Huvudkontoret låg ursprung-
ligen inne i Dublin, men flyttade 2002
till nybyggda lokaler i Grange, mitt ute
på landsbygden ca fyra mil väster om
den irländska huvudstaden.

Som EU-myndighet lyder FVO
under generaldirektoratet för hälsa och
konsumentskydd (DG SANCO). FVO
har till uppgift att kontrollera att myn-
digheterna i EUs medlemsländer och
EUs handelspartners följer alla de regler
som satts upp för djur- och växthälsa,
djurskydd och livsmedelssäkerhet. Det
är alltså inte enskilda djurtransporter
eller slakterier som kontrolleras, utan
respektive lands tillsynssystem för att
upprätthålla gällande regler.

Myndigheten har idag ca 170 an-
ställda, varav 85 är inspektörer som
regelbundet utför inspektionsresor eller
”missioner” runt om i världen. Hit har
fyra svenska veterinärer letat sig, och
funnit sig tillrätta i en tillvaro som i
stora delar är mycket olik de invanda
rutinerna hemifrån.

STÄNDIG VIRVELVIND
Anders Manestam, Wolodia Zbiniewicz,
Marianne Elvander och Lena Englund
är alla erfarna veterinära tjänstemän,
med många år i svensk statsförvaltning
bakom sig. Ändå var det mycket som
förändrades och mycket de fick lära om
när de började vid FVO.

Den första av de svenska kollegerna
som SVT stämt träff med är Marianne
Elvander, kännetecknande nog på språng
på Dublins flygplats. En stor del av vete-
rinärinspektörernas tid går åt till resor.

– Jag lever i en ständig virvelvind,
säger Marianne samtidigt som hon står i
kö för att checka in sitt bagage till nästa
resmål. Hon har arbetat vid FVO i ett
drygt år, och har ett anställningskon-
trakt på totalt tre år. Jobbet bygger på
att kontrollera hur de inspekterade län-
derna följer EU-lagstiftningen, och
Mariannes ansvarsområden är BSE,
scrapie, djurfoder, animala biprodukter
och därtill relaterade regelverk. Det land
som ska inspekteras får en utvärde-
ringsplan i förväg, och ska sedan skicka
tillbaka alla relevanta dokument till
FVO-inspektören. Inspektören ska där-
efter gå igenom materialet, upprätta
checklistor på vad som ska göras på plats
och vilka ställen som ska besökas och
förbereda andra praktiska detaljer som

biljettbeställningar, hotellbokningar och
tolkservice. Många länder är inte särskilt
hjälpsamma när det gäller att bli grans-
kade från FVO, varför det ofta skickas
in stora luntor med dokument på lan-
dets eget språk inför inspektionerna.
Det är sedan upp till inspektören att
översätta och plocka ut relevant infor-
mation ur materialet.

Den förberedande fasen får inte ta mer
än tre veckor, sedan ska själva inspek-
tionen äga rum.

MISSIONERNA
Varje mission tar en till två veckor, och
genomförs vanligen av två inspektörer.
Den ene, ”lead inspector”, har alltid
huvudansvaret för att planering och
genomförande fungerar i praktiken. För
att undvika jäv får man inte vara inspek-
tör i sitt eget land. Detta gör att inspek-
tionerna ofta måste genomföras i okända
miljöer, på främmande språk och alltid
med stor tidspress.

Svenskarna vid FVO
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Lena Englund poserar vid ingången till FVO. Myndigheten flyttade 2002 till nybyggda
lokaler i Grange, mitt ute på landsbygden ca fyra mil väster om Dublin. 

➤
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– Men man får magiska fingrar efter
ett tag, säger Marianne Elvander.
Inspektörerna hittar ofta de dokument
och rutiner som visar ett lands svag-
heter. Granskningen är en process som
man lär sig, konstaterar hon.

Efter hemkomsten till huvudkontoret
har inspektörerna tre veckor på sig att
sammanställa en slutrapport som går till
det inspekterade landets regering, och
sedan läggs ut på Internet. Om allvarliga
brister i tillsynen har upptäckts kan rap-
porten ligga till grund för juridiska
åtgärder mot landet från EU-kommis-
sionens sida. Det gäller alltså att på kort
tid sammanställa ett väl underbyggt,
juridiskt hållbart dokument.

BERIKANDE ARBETE
Detta låter som en ganska jobbig och
påfrestande tillvaro tycker SVT, vad är
det som lockar med ett arbete på FVO?

– Det är annorlunda och kul att
jobba på en multikulturell arbetsplats,
och det känns berikande att få lära sig
nya organisationer och arbetssätt, tycker
Marianne Elvander. – Jag ser FVO-
jobbet som en unik erfarenhet, fortsätter
hon. Man får en förstahandsinsikt om
olika länder som är enorm, man vidgar
sitt vetande inom flera områden. En
förutsättning är förstås att man är intres-
serad av dessa mervärden i livet. Man

måste också vara väl organiserad för att
klara av alla uppgifter, konstaterar hon.

En viktig morot är lönen, som är
avsevärt högre än på motsvarande tjänst
i Sverige. Ingen av de fyra svenskarna
vill säga rakt ut vad de har i månadsin-
komst, men alla antyder att de är nöjda
med den delen av anställningen.

PRIVATLIVET
Hur är det då med privatlivet när man
har en tjänst på FVO?

Marianne Elvander hyr en våning i
Dublin och har köpt en egen högerstyrd
bil som hon kör till jobbet med varje
dag. Irländarna är ett vänligt folk, men
mycket är helt ”bakvänt” på Irland,
enligt hennes erfarenheter. T ex över-
föring mellan banker fungerar inte på
Irland, vilket gör det svårt att betala
vissa räkningar. Och just betalda räk-
ningar visade sig vara ovärderliga, efter-
som de i många situationer ersätter 
ID-handlingar. Att hyra ett videoband
blev en speciell upplevelse, berättar
Marianne. – Butiken accepterade inte
mitt pass eller körkort som ID-handling,
det var först när jag kunde visa en betald
elräkning som jag fick hyra bandet. 
El-räkningen visade att Marianne hade

en fast bostadsadress och ett jobb som
gjorde att hon kunde betala sina räk-
ningar.

Trots att Marianne Elvander bor i
Dublin under veckorna, har hon familjen
kvar i Sverige. Hon åker hem en till två
gånger per månad, och hennes man
kommer till Irland någon gång i måna-
den. FVO-inspektörerna får en liten
ersättning från arbetsgivaren för hem-
resor, men annars får man bekosta dessa
själv via den väl tilltagna grundlönen.
Ibland går det också att planera ut- eller
hemresa från en inspektion via mellan-
landning i Sverige under en helg, men
detta är inget man kan räkna med.

– Jag tar ett år i taget, säger Marianne,
och jag är helt överens med min man
om denna arbetssituation. Det bygger
förstås på att man har en stabil relation
hemma, och jag tror det är lagom med
tre till fyra år, fortsätter hon. Det blir
trots allt slitsamt att resa så mycket i
längden.  

Hon ångrar dock inte alls att hon
börjat jobba vid FVO. – Det är spän-
nande att vara del av den internationella
sfären, efter att ha handlagt dessa frågor
ur svenskt perspektiv vid SVA i många
år, reflekterar hon. Hon räknar med att
återvända till SVA sedan kontraktstiden
vid FVO gått ut, full av nya kunskaper
och erfarenheter. Hon anser också att
fler svenskar borde pröva på liknande
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– Jag lever i en ständig virvelvind, säger Marianne Elvander samtidigt som hon står i kö
för att checka in sitt bagage till nästa resmål.

Marianne Elvander tror det är lagom med
tre till fyra års arbete vid FVO. Det blir trots
allt slitsamt att resa så mycket i längden. 
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EU-jobb, för att göra nordeuropeiska
influenser i EU mer synliga.

FÅR ALDRIG NOG AV RESOR
När Marianne Elvanders flyg till
Tyskland lämnat Dublin väntar SVT
kvar på flygplatsen i ytterligare några
timmar, för att få en pratstund med
Wolodia Zbiniewicz. Även han är på
resande fot, på väg till en mission
någonstans i världen.

Wolodia är en av veteranerna inom
FVO, både med svenska mått mätt och
jämfört med de flesta andra medarbetare
på myndigheten. Han började jobba
som ”temporary agent” i juni 1998, och
är nu alltså inne på sitt sjunde år vid
FVO.

– Jag får aldrig nog av resor, säger
Wolodia. Jag reser en till två veckor i
tjänsten varje månad, och dessutom
reser jag hem till familjen i Uppsala
varje ledig helg. Wolodia hade sin familj
boende på Irland under ett år, men nu
är det han som får veckopendla mellan
länderna.

Wolodia Zbiniewiczs yrkesansvar 
ligger på kontroll av livsmedelstillsynen 
för animalieprodukter, dvs på slakterier,
köttanläggningar, mjölkproduktion,
animaliska biprodukter, hudar m m.

Den största skillnaden Wolodia upp-
lever jämfört med sin tidigare arbets-
givare, Livsmedelsverket, är att på FVO
är arbetsuppgifterna mer begränsade.
Fördelen med FVO-jobbet är att få se
alla länder som ska inspekteras, och
uppleva miljöerna på plats. – Där varie-
rar förhållandena mycket, slår han fast.
Det gäller både mottagandet i respektive
land, respekten för EU-reglerna, stan-
darden på statsapparaten och intresset
för inspektioner.

LITE SOM I MILITÄREN
– Jag ser det som en professionell ut-
maning att på en vecka ta reda på vad
som pågår i ett land, säger Wolodia
Zbiniewicz. Den första dagen är man
helt omtumlad, den andra gör man sina
första besök och dag tre måste man för-
stå var svagheterna finns. Fjärde dagen
används till att bekräfta tidigare fynd
och den femte presenterar man sina
observationer och slutsatser för ansvariga
myndigheter i landet. Då måste man

också vara beredd att bemöta deras reak-
tioner.

Wolodia kan tänka sig att fortsätta
flera år till vid FVO, trots det höga 
tempot. – Tänk alla nya länder som kom-
mer med i EU snart, vilka utmaningar!,
utbrister han. Han hoppas också att
arbetsuppgifterna ska utvecklas till trä-
ning av och rådgivning i de besökta län-
derna. En sådan utveckling diskuteras
inom kommissionen, men något beslut
är ännu inte fattat.

Den stora nackdelen med jobbet är
att det tär på inspektörernas mentala
krafter. – Efter en tvåveckors mission
skulle man kunna döda sin bästa vän,
konstaterar Wolodia. Dessutom väljer
man inte sina medarbetare. – Det är lite
som i militären, tycker han: en intensiv
och stressig tid med ett team som man
inte valt själv, och med en uppgift som
måste utföras. Efteråt inträder en typ av
”veterankänsla” – detta har vi gjort 
tillsammans och den övriga världen exi-
sterar inte. Arbetssättet innebär en
stressfaktor men ger även Wolodia
Zbiniewicz en kick – att vara FVO-
inspektör är inget stillasittande skriv-
bordsjobb, sammanfattar han.

EKONOMISK BUFFERT NÖDVÄNDIG
När SVT äntligen kan lämna Dublins
flygplats och kommer fram till the Food

and Veterinary Office i Grange, är det
Lena Englund som guidar runt på myn-
digheten.

Lena är den av de fyra svenska veteri-
närerna som är senast anställd, då hon
började i februari 2004. – Visst var det
en del praktiska problem innan jag kom
på plats, minns hon. Anställnings-
processen sker helt i Bryssel, och man
får varken besöka FVO eller Irland
innan man börjar, om man inte åker dit
på eget bevåg. Vid anställningen sker
ingen löneförhandling. Som ”temporary
agent” går lönen inte att påverka då den
bestäms av en lönekommitté utifrån de
dokument man skickat in om tidigare
arbetsuppgifter och utbildningar.

Sedan gäller det att hitta en bostad
som passar, vilket inte är lätt när man
inte känner staden man ska flytta till.
Att hitta bostad gick dock snabbt för
Lena när hon väl bestämt sig för vilken
del av Dublin hon ville bo i, eftersom
hon kunde få hjälp av Marianne och en
annan svensk väninna som redan bodde
i Dublin. Tillgången på bostäder visade
sig vara god, även om hyrorna är mycket
höga. Nästa steg var flytten från Sverige,
som inte heller var helt smidig. EU-
kommissionen betalar flyttkostnaden.
Ersättningen för resan utbetalas sedan
några månader efter flytten, vilket inne-
bär att man måste lägga ut för alla kost-
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Efter varje mission inträder en typ av ”veterankänsla” – detta har vi gjort tillsammans och
den övriga världen existerar inte, menar Wolodia Zbiniewicz. 
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nader själv. Om man också ska flytta sitt
bohag måste man först inhämta tre
offerter från olika flyttfirmor för att
kommissionen ska godkänna och ersätta
kostnaden. – Det gäller att man har en
omfattande ekonomisk buffert för att
klara en sådan flytt, konstaterar Lena
Englund.

Tidsmässigt är FVO generöst med att
släppa iväg nyanställda till bank, bilaffä-
rer etc på arbetstid. De viktiga råden för
att inte bli lurad i olika sammanhang får
man dock av sina arbetskamrater, inte
via information från arbetsgivaren,
framhåller Lena.

SOM EN SCHACKPJÄS
Av den muntliga förhandsinformation
Lena Englund fick om sina arbetsupp-
gifter framgick att hon skulle jobba med
kontroll av djurskyddstillsynen i EU-
länderna. Väl på plats visade det sig
dock att hon skulle ansvara för kontrol-
lerna av restsubstanser i livsmedel och
användningen av veterinära läkemedel,
områden Lena inte alls arbetat med 
tidigare.

– Man blir placerad på en uppgift,
som en schackpjäs som ledningen kan
flytta runt. Det är omvälvande att
komma som tidigare chef från Sverige
till en organisation där man inte vet vad
man ska göra och där man inte är någon
auktoritet, reflekterar hon.

Samtidigt verkar hon inte ha något
emot dessa erfarenheter. – Det är roligt
att få göra något helt annat än man är
van vid, det känns viktigare än vilka
arbetsuppgifter man får. Det är även kul
att börja med något nytt och se att det
verkligen fungerar, liksom att jobba i en
engelskspråkig miljö, säger hon.

När SVT kliver in i Lenas arbetsrum
täcks skrivbordet av italiensk läkemedels-
litteratur och på väggen sitter listor över
alla tänkbara restsubstanser och analys-
metoder som ska inspekteras. Nästa
mission ska nämligen gå till Italien, och
Lena har bland annat fått hela den itali-
enska Fass, tjock som ett par tegelstenar,
att läsa in – på italienska.

– I början av anställningen präglades
dagarna av ett skrämmande lugn, kom-
mer hon ihåg. Då gällde det att lära sig
lagstiftningen inom sitt område, att
fråga 1 000 frågor, att lära känna männi-
skor och att förstå organisationen.

INGET ÄR HUGGET I STEN
– Man måste suga ut så mycket infor-
mation som möjligt från sina kolleger,
ansvaret för att komma igång ligger till
största delen på en själv, slår Lena
Englund fast. Som nyanställd har man
visserligen en mentor till hjälp, men det
är genom hårt arbete som man lär sig
uppgifterna. 

Lena tycker hon har haft stor hjälp av

sin yrkeserfarenhet från en svensk myn-
dighet (SVA). Det är lätt att bli ”kvävd”
av all text som sköljer över inspektörerna,
här måste man sålla friskt och plocka ut
relevanta fakta på språk som man inte
behärskar. En viss språkkänsla är därför
nödvändig i jobbet, förutom god till
mycket god kunskap i minst två av EUs
arbetsspråk.

Lenas lugna inskolningsperiod byttes
dock snart mot övertecknade dagar och
långa respass. Teoretiskt ska medarbe-
tarna inte genomföra sin första mission
som ”lead inspector” förrän efter tolv
månaders tjänstgöring, men i Lena
Englunds fall fick hon ta fullt lednings-
ansvar redan efter sju månader. Hon 
har vid SVTs besök i oktober varit på
mission sju hela veckor sedan anställ-
ningsstarten i februari, plus en veckas
introduktionskurs som ägde rum i
Belgien. Hennes lärdom efter tre kvarts
års tjänstgöring vid FVO är: Det man
tror är en fast planering är inte hugget i
sten. Allt inom jobbet kan ändras,
ibland med mycket kort varsel. Detta
verkar dock passa Lena bra då hon, lik-
som övriga svenskar, ser arbetsförhållan-
dena som en utmaning och en chans att
utveckla sig själv.

CONCOUR KRÄVS FÖR EU-TJÄNST
Till skillnad från Lena Englund är
Anders Manestam gammal i gamet vid
FVO, och den ende av de svenska vete-
rinärerna som har fast anställning vid
myndigheten. Med drygt fem års erfa-
renhet av FVO-arbetet har Anders
besökt de flesta av världens länder, från
Sydafrika till USA och Australien. 

– Det är ren fortbildning för mig att
få se hur olika länders tillsynssystem
fungerar från insidan, säger han. Anders
har sin familj fast boende i det lilla 
samhället Trim, några kilometer från
FVO-högkvarteret. Han har nu på egen
begäran fått en mer stationär tjänst vid
myndigheten, så att han slipper resa så
mycket som nyanställda kolleger.

Det var egentligen en slump som
gjorde att Anders Manestam sökte jobb
vid EU-kommissionen. Via en bekant
fick han tipset att göra den så kallade
”concour” (uttagningsprov) som alla
anställda inom EU-administrationen
måste klara.

I Lena Englunds arbetsrum täcks även väggarna av listor över restsubstanser och analys-
metoder. – Det är kul att se att det fortfarande går att lära sig något nytt, tycker hon. 

➤
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Concouren är ett anställningsprov
som testar både den sökandes yrkeskun-
skaper och hans/hennes kunskaper om
EUs historia och organisation. Det är
många som försöker bli godkända men
färre som klarar sig, frågorna är många
och svåra. Man börjar med att skicka in
sitt CV för att visa vilka grundkvalifika-
tioner man har. Sedan följer skriftliga
prov och/eller muntlig examen, delvis 
på de av EUs arbetsspråk som den
sökande uppgett sig behärska. Förutom
den sökandes fackkunskaper prövas
kunskaperna om EUs institutioner,
olika fördrag, viktiga personer osv. För

den allmänna EU-delen finns det tur-
samt nog träningsböcker där det mesta av
den efterfrågade kunskapen kan läsas på.

Efter godkända prov placeras den
sökande på en väntelista, inför stationer-
ing på lämplig tjänst. Innan någon tjänst
tillsätts måste den sökande dock även
passera en läkarundersökning. Om man
har allt för allvarliga medicinska fel eller
risker för sjukdom, faller man bort från
listan. När alla uppsatta krav har passe-
rats kan det dröja något år eller längre
innan man erbjuds en tjänst. Då går det
å andra sidan undan, man kan förväntas
inställa sig med bara någon veckas varsel.

LIVSLÅNGA ERFARENHETER
– Concouren kan upplevas som jobbig,
men jag vill ändå uppmana alla intresse-
rade svenska kolleger att pröva, säger
Anders Manestam. Den öppnar dörren
till EU-jobben, och har man en gång
klarat den kan man ha den i bakfickan
tills det rätta tillfället dyker upp. Anders
rekommenderar den intresserade att
kontakta EU-kontoret i Stockholm för
att ta reda på nästa datum för concour
rörande veterinära tjänster.

Som utomstående besökare får man
intrycket av att FVO är både en krä-
vande och en stimulerande arbetsplats.
Det talas alla Europas språk i korridorer-
na, och på de bemannade tjänsterummen
sitter människor som med stor koncent-
ration går igenom högar av dokument,
före eller efter en mission. Alla är dock
trevliga och hjälpsamma mot varandra,
man vet att nästa gång kan det vara jag
själv som behöver hjälp från kollegan
tvärs över korridoren.

Trots de annorlunda och ofta påfres-
tande arbetsvillkoren är samtliga svenska
veterinärer vid FVO övervägande posi-
tiva till sin situation. Uppenbarligen
finns det morötter som överväger tids-
press, mycket resande och en byråkratisk
organisation. Och uppenbarligen finns
det plats för fler svenskar inom EU-
myndigheterna. Den som funderat över
internationellt arbete bör därför göra
slag i saken och börja förbereda för 
sitt anställningsprov. Utmaningarna är
många, uppgifterna viktiga och erfaren-
heterna livslånga.  ■

– Concouren kan upplevas som jobbig, men jag vill ändå uppmana alla intresserade
svenska kolleger att pröva, säger Anders Manestam. 
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Vilken är din diagnos? – Patologi

SVAR SE SIDAN 48

Två griskultingar skickas till obduktion från 
en besättning med tilltagande diarréproblem.
Fallet är tolkat och sammanställt av Erika
Karlstam, avdelningen för patologi, SVA.

Gris, nio veckor
ANAMNES: En smågrisbesättning har fått tilltagande
diarréproblem på grisarna vid åtta till nio veckors

ålder. Djuren magrar av, blir långhåriga och raggiga.
Två obehandlade grisar sändes till patologen, SVA, i
syfte att söka fastställa orsaken till diarréproblemen.

OBDUKTIONSFYND/PATOLOGI: Se bilder från gastro-
intestinalkanalen. Makro (Figur 1 och 2) och mikro
(Figur 3).

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

FIGUR 1. Magtarmkanalen (gris): Bakre delarna av
jejunum och ileum uppklippta. Makroskopisk bild
tagen vid obduktionen.

FIGUR 2. Ileum (gris), uppklippt tarmavsnitt. Närbild
på slemhinnan/mukosan. Makroskopisk bild tagen vid
obduktionen.

FIGUR 3. Ileum (gris).
Histologisk bild, 
HE-färgning, ca 50
gångers förstoring.

Ansvarstagande ledning
kan minska sjukfrånvaron

❘ ❙ ❚ Det går att minska sjukfrånvaron och
förbättra hälsoläget på en arbetsplats.
Men det krävs ett systematiskt arbete och
att ledningen är villig att satsa de nödvän-

diga resurserna. Det visar den preliminära
slutrapporten från det så kallade AHA-
projektet. AHA står för ”Arbete och hälsa
i process- och verkstadsindustri inför
2000-talet” och är ett samarbete mellan
forskare vid Karolinska Institutet och för-
säkringsbolaget AFA som ägs av parterna
på arbetsmarknaden.

Underlaget till undersökningen är ett
frågeformulär, där de anställdas svar 
blir till en systematisk kartläggning av

deras hälsa, livsstil och den psykosociala
arbetsmiljön. De anställda får dels en 
personlig återkoppling på svaren, dels
sker en återkoppling på gruppnivå inom
företaget.

– Systematiskt arbetsmiljöarbete och
hälsosatsningar minskar sjukfrånvaron,
men ingenting ersätter en engagerad 
och ansvarstagande ledning, säger
Gunnar Söderberg, vice VD på AFA. 

Källa: Social försäkring 11/04. ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Smittsamma sjukdomar hos män-
niskor och djur har hög aktualitet
och informationsbehovet verkar
vara stort. I oktober var detta temat
för NKVets årliga möte (SVT 11/04),
och den 18 november arrangerade
KSLA en konferens inom samma
ämne. Ett stort antal svenska och
internationella experter belyste de
faktorer som ligger bakom de nya
och allvarliga sjukdomar som de
senaste åren dykt upp på världs-
scenen och åstadkommit svarta
rubriker. Namn som HIV/AIDS,
SARS, fågelinfluensa och ebolavirus
är bara en del av de skrämmande
infektioner vi fått lära oss leva med.
Konferensen ville informera om 
hur vår beredskap ser ut i dag och
diskutera vad vi kan förvänta oss i
framtiden.

MÅNGA OLIKA FAKTORER BIDRAR
Konferensens förste föreläsare var Ivar
Vågsholm från Zoonoscentrum vid
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(SVA). Han gjorde en genomgång av
vad som pågår i världen just nu och tog
upp några av de tänkbara bakomliggande
faktorer som ger upphov till dessa sjuk-
domsutbrott. En del faktorer förekom-
mer normalt och slumpmässigt i naturen,
nya patogena mikroorganismer uppstår,
miljön och ekologin förändras och det
sker förändringar i det genetiska mate-
rialet. Många faktorer har dock vi män-
niskor bidragit med och detta kan leda
till att följderna blir svårare nu än förr i
tiden. Vi har nya teknologier för fram-

ställning av mat men också förändrade
matvanor, vilket gynnar vissa mikro-
organismer. Den snabba och globala
transporten av människor och varor ger
olika organismer en aldrig tidigare skå-
dad möjlighet att sprida sig. Även sjuk-
domarna kan nu resa jorden runt på 48
timmar, vilket SARS är ett utmärkt
exempel på. Människan har åstadkom-
mit stora förändringar i miljön och i de
ekologiska förhållandena på många håll
i världen. Vi domesticerar nya djurarter,
transporterar dem till platser där de inte
tidigare funnits, kommer i närkontakt
med dem och med de mikroorganismer
de bär med sig i våra hem. Krig och
andra oroligheter gör att den hygieniska,
medicinska och veterinära infrastruktu-
ren slås sönder. 

Ivar Vågsholm sammanfattade genom
att konstatera att allvarliga sjukdomar
kommer att fortsätta att dyka upp varje

år antingen hos människor, hos djur
eller som zoonoser. Det finns därför ett
stort behov av att skapa tidiga globala
varningssystem och förbättra kontak-
terna mellan dem som övervakar hälsan
hos människor respektive hos djur.

SPEKTAKULÄRA UTBROTT
Tre väl insatta föreläsare redogjorde
därefter för några av de senaste årens
mest spektakulära sjukdomsutbrott. Pasi
Penttinen från Smittskyddsinstitutet
talade om hendra/nipahvirus, Stefan
Alenius från SLU om SARS (Severe
Acute Respiratory Syndrome) och Sofia
Boquist från SVA om fågelinfluensan. 

Hendra och nipah
Hendra och nipah drabbar människor
och är paramyxovirus, släkt med bland
annat mässling och påssjuka, med en
dödlighet på upp till 70–80 procent.

Nya och allvarliga smittsamma sjukdomar
– vad händer i framtiden?

TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

Den snabba och globala transporten av människor och varor ger olika organismer en ald-
rig tidigare skådad möjlighet att sprida sig.

➤
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Reservoar för smittan är fruktätande
fladdermöss av arten flygande hundar.
Även hundar, hästar och svin kan infek-
teras och sedan i sin tur smitta männi-
skor. I fallet nipahvirus förekommer
också smitta person till person. Virusen
har potential att åstadkomma en pan-
demi (global epidemi), vilket innebär att
nya utbrott måste identifieras och han-
teras mycket snabbt. 

De socioekonomiska konsekvenserna
av nipahvirusutbrottet i Malaysia 1998
var stora. Den omfattande svinproduk-
tionen i landet minskade, bland annat
på grund av exportrestriktionerna, och
förlusten blev totalt ca 200 miljoner
dollar. På den svinfarm där utbrottet
startade visade det sig att orsaken var att
man hade planterat mangofruktträd
intill svinboxarna. De flygande hundarna
lockades dit och infekterade frukter 
trillade sedan ner till grisarna som åt
upp dem.

SARS
SARS-utbrottet orsakades av ett corona-
virus, en typ av virus som kan sprida sig
mycket fort. SARS-viruset var ett helt
nytt virus, det bildade en ny under-
grupp inom arten coronavirus, och
medförde också det hög dödlighet. Men
trots att viruset mycket snabbt spred sig

till 29 olika länder stannade siffran
insjuknade vid drygt 8 000 med ca 770
döda. Även här är säkerligen en reser-
voar bland djuren smittkälla och det
djur som just nu är mest misstänkt är en
så kallad civetkatt som föds upp för
köttproduktion i Kina. Hela det globala
utbrottet spreds via en läkare som
behandlat sjuka människor i den pro-
vins i Kina där utbrottet startade och
sedan bodde en natt på ett hotell i
Hongkong. 

Den lärdom man kan dra från corona-
virus hos djur är att dessa sjukdomar är
svåra att kontrollera, sprider sig snabbt
över stora områden och att det är svårt
att framställa vacciner eftersom virulen-
sen avgörs av mycket små genetiska vari-
ationer. Det blev också ”gammaldags”
bekämpningsmetoder som stoppade
SARS: strikt isolering, kontaktspårning
och karantäner. 

Forskning pågår för att få fram ett
vaccin, eftersom det är ganska troligt att
vi får se nya utbrott. I Sverige stöder
Formas en pilotstudie för att ta fram
vaccin, göra en screening och förbättra
de diagnostiska testerna. 

Fågelinfluensa
Även hos fågelinfluensa är det smitt-
spridning mellan olika djurarter och

människa som ger upphov till pandemi-
stammar. Människa, gris, häst och
fjäderfä har artegna influensavirus men
när två sådana möts, oftast i människa
eller gris, uppstår de farliga nya kombi-
nationerna. Tre stora pandemier har
tidigare plågat mänskligheten under
modern tid, spanska sjukan 1918 som
dödade 50–60 miljoner människor, 
asiaten 1957 och Hongkong 1968 som
vardera dödade ca en miljon människor.
Flera smärre utbrott har också före-
kommit, senast i Holland 2003, och nu
alltså i flera asiatiska länder under
2003–2004. 

Det unika med det senaste utbrottet
var den otroligt snabba spridningen
mellan ett stort antal länder i Asien. På
bara två månader bröt sjukdomen ut i
Kina, Korea, Vietnam, Japan, Laos och
Thailand. Underligt var också att de
flesta dödsfallen sågs bland unga männi-
skor och inte primärt bland dem som
hade kontakt med sjuka djur som bön-
der, veterinärer och slaktare. Orsaken till
detta är inte känd och det finns en stor
oro för att en ny pandemi är under
uppsegling. 

Den senaste tiden har också en del
oroande nya faktorer tillkommit. I
Thailand har ett stort antal tigrar
insjuknat efter att ha utfodrats med
döda, smittade kycklingar. Detta skulle
betyda att viruset ändrat sin struktur
och angripit ett nytt djurslag. Det finns
också rapport om smitta från människa
till människa i Thailand samt rapporter
om en mer virulent influensaform hos
domesticerade ankor och om längre
överlevnad i miljön för viruset.

Introduktion av detta virus i Europa
har redan skett via smittade insmugg-
lade falkar från Thailand, men just dessa
hittades och avlivades. Risk för smitta
via flyttfåglar kan heller inte uteslutas. 

RESISTENSGENER OCH VEKTORER 
I NATUREN
Christina Greko från SVA gav en annan
aspekt på global spridning av oönskade
mikroorganismer, nämligen spridning
av resistensgener mot antibiotika. Olika
bakterier är värdorganismer för resistens-
gener och bakterierna är inte artspecifika
utan flyttar utan problem mellan olika
djurarter och människa. Vissa tecken
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Stefan Alenius från SLU talade om SARS
(Severe Acute Respiratory Syndrome). Det
blev ”gammaldags” bekämpningsmetoder
som stoppade det första SARS-utbrottet,
sade han.

Reservoar för hendra- och nipahvirus är
fruktätande fladdermöss av arten flygande
hundar. Fladdermössen kan infektera
trädfrukter, som sedan sprider smitta till
djur eller människor som äter upp dem.

➤
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tyder på att människor kan få i sig dessa
resistensgener via animala livsmedel. 

Det framtida perspektivet är att sjuk-
domar som vi hittills kunnat behandla
och ofta betraktat som lätthanterliga
återigen kommer att bli dödliga när
verksamma antibiotika inte längre finns
att tillgå. Tuberkulos är redan på väg att
bli en sådan sjukdom och andra tänk-
bara är olika diarrésjukdomar och
lunginflammationer. Problemen med
resistens hos människor beror i stor
utsträckning på felaktigt bruk av anti-
biotika inom sjukvården och bristande
hygien, och inte i första hand på den
moderna animalieproduktionen. 

Jonathan Epstein från Consortium of
Conservation Medicine i USA ville
också lägga en stor del av skulden för de
frågor han arbetar med på mänskliga
aktiviteter. Hans institut undersöker
förekomst av olika sjukdomsorganismer
i den vilda floran och faunan och för-
söker identifiera tänkbara reservoarer
och värdorganismer. Målsättningen för
arbetet är att förutse och förhindra sjuk-
domsutbrott och förhindra att hittills
oupptäckta virus får ökad virulens och
blir dödliga, något som kräver ett 
mycket brett ekologiskt spektrum i
arbetet. Därför försöker man undersöka
hur de vilda djuren lever normalt, innan

mänskliga aktiviteter påverkar dem. Det
sker genom att märka djuren, förse dem
med sändare och samla in olika prover
för analys. Åhörarna fick en fascine-
rande skildring av svårigheten med
sådant arbete på t ex flygande hundar,
som normalt rör sig mellan olika länder
och är mest aktiva nattetid.

DAGENS BEREDSKAP INOM EU
Jaana Husu-Kallio som är vice general-
direktör för EUs myndighet för hälsa
och konsumentskydd, försäkrade att
man där är mycket medveten om risker-
na för dessa olika zoonoser, epidemier
och epizootier och tar dem med i beräk-
ningarna. Handel och transport är
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Jonathan Epstein ville lägga en stor del
av skulden för förekomst av olika sjuk-
domsorganismer i den vilda faunan på
mänskliga aktiviteter.
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naturligtvis en riskfaktor och bör
begränsas till en acceptabel nivå, men
vad är en acceptabel nivå? Beslut måste
alltid kunna motiveras för att inte ge
upphov till diskussioner om handels-
hinder. 

EU är nu världens största importör av
livsmedelsprodukter och genom att det

är en enda marknad har omfattande
lagstiftning krävts även rörande djur-
hälsa. Inom EU finns färdiga planer för
att hantera större sjukdomsutbrott och
ett flertal referenslaboratorier som kan
diagnostisera de olika sjukdomar som
kan bli aktuella. Det är möjligt att fatta
snabba beslut och expertpaneler finns

också för att hjälpa till i sådana fall. 
EU har fått en viss erfarenhet genom

de olika kriser som seglat upp under
åren: mul- och klövsjuka, BSE, dioxin-
skandaler m m. Problemet är som alltid
pengar, de olika bekämpningsprogram-
men är dyrbara och ersättning till djur-
ägarna behövs för att få det hela att
fungera. 

Bengt Larsson förmedlade Jordbruks-
verkets och Sveriges syn på beredskapen
mot besvärliga sjukdomsutbrott hos
djur och den var vad han kallade ”The
Viking solution – you see it, you kill it”.
Två scenarion finns, en sjukdom som
kommer in i landet utifrån och då kan
förutsättas vara relativt känd, alternativt
att första fallet av en ny sjukdom skulle
påträffas i Sverige och det då inte finns
någon information. Lagstiftning för att
hantera dessa problem finns klar men
det är mer tveksamt hur förberedda vi är
för den praktiska hanteringen av ett
utbrott. De relativt små utbrotten av
Newcastle disease hade medfört oväntat
många praktiska problem och lovade
inte gott inför ett större utbrott. 

Även Bengt Larsson efterfrågade ett
bättre samarbete med humansidan. Nya
sjukdomar upptäcks ofta inom den van-
liga sjukvården eller på ett laboratorium,
men vi är dåligt förberedda och inte
inställda på totalt nya sjukdomar, och
också alldeles för långsamma. Detsamma
gäller för kliniskt verksamma veterinärer,
de bör förvänta sig det oväntade.

STORA EKONOMISKA 
KONSEKVENSER 
Patrick Cunningham, professor i djur-
genetik vid Trinity College i Dublin, har
på uppdrag av EU försökt göra en eko-
nomisk sammanställning av kostnaderna
för BSE-krisen i Europa, något som han
betecknade som den största krisen i EUs
historia. Det rörde sig inte bara om en
ny sjukdom utan om ett nytt sjukdoms-
agens. Man saknade både diagnostiska
möjligheter, behandling och epidemio-
logiska kunskaper. Det nya är alltid
skrämmande och krisen kom när det
började se ut som en epizooti och när de
första fallen hos människa dök upp.
Detta ledde till en enorm slakt av nöt-
kreatur i England och en stor misstro
mot livsmedelsindustrin när det blev
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känt att ca en miljon infekterade djur
gått in i livsmedelskedjan under epi-
zootin. 

Det var naturligtvis en mycket svår
uppgift att få fram information om de
ekonomiska konsekvenserna i alla med-
lemsstater, av något som började 1986
och ännu pågår. En stor mängd ekono-
miska faktorer måste tas med i beräk-
ningar. Förutom påverkan på livsmedels-
industrin har BSE-krisen lett till 
omfattande administrativa förändringar
inom EU och i medlemsländerna. BSE
har nu konstaterats i 30 länder, vi vet
fortfarande inte säkert hur det hela bör-
jade och vi vet ännu inte hur den
mänskliga varianten, vCJD, kommer att
utvecklas. Bara att ta hand om det 
oätliga avfallet från slakterierna, 33–43
procent av nötdjuren klassas nu som
oätligt, kostar ca en miljard euro per år.
Den totala kostnaden för köttindustrin
hittills och de närmaste åren beräknas
vara i nivå med en årsbudget för EU, ca
92 miljarder euro. I jämförelse med
detta var mul- och klövsjukeutbrottet
2001 hanterbart, det hade en början och
ett slut och kostnaderna uppgick till ca
13 miljarder euro.

FRAMGÅNGSRIKA MIKROBER HAR
RESERVOARER 
Slutligen belyste Lars-Olof Kallings,
tidigare chef för Smittskyddsinstitutet
som nu arbetar för FN med globalt
smittskydd, frågan ur mikroorganismer-
nas synvinkel. Han konstaterade att det
ur mikrobiell synvinkel är olämpligt att
vara en alltför dödlig organism om man
inte har en reservoar i naturen. Det kan
leda till total utrotning, och ett bra
exempel är ebola som snabbt dödar sin
värdorganism och sedan inte kommer
längre. Dessa utbrott blir därför isolerade
och självutrotande. En sjukdom utan
reservoarer i djurvärlden var smittkoppor
som man därför lyckades utrota och så
kommer troligen även att ske så små-
ningom med mässling och polio. 

Ett exempel på motsatsen, en extremt
framgångsrik mikroorganism, är tuber-
kulosen som nu är på stadig frammarsch
igen och uppvisar ett par miljoner döda
per år. Stor förmåga till genetisk variation
och reservoarer i djur är framgångs-
receptet. Ett annat sådant exempel är
HIV som troligen flyttade över från
schimpanser till människa redan på
1930-talet och valde helt rätt värd-

organism. Hur kan man stoppa något
som är kopplat till fortplantningen hos
en mycket promiskuös värdorganism?
Även Lars-Olof Kallings betonade vik-
ten av att dela med sig av information
mellan länderna och att vara kliniskt
uppmärksam för att snabbt upptäcka
nya sjukdomar. En solid och grundlig
utbildning av läkare, veterinärer, bio-
loger, ekologer och viltforskare är också
av stor vikt för en god beredskap för
framtiden.

AVSLUTANDE DISKUSSION
Tyvärr återstod inte så mycket program-
tid för den planerade slutdiskussionen
under ledning av moderator Martin
Wierup. Det blev dock tid för en del
ytterligare frågor förutom de som ställts
till föreläsarna under dagens lopp. Flera
handlade om möjligheterna att få fram
vacciner mot nya smittsamma sjuk-
domar. Här framhöll Stefan Alenius
bland annat att många av de vacciner
som idag används på djursidan är
ineffektiva eller helt värdelösa och att
kombinerade vacciner t o m kan ge risk
för uppkomst av nya sjukdomar.
Vacciner används ibland okritiskt och
många djur dör i onödan för att
bekämpningen inte hanteras på rätt sätt.
För vissa av dessa nya virus är möjlig-
heten stor att få fram vaccin, t ex för
hanta och nipah, medan det i andra fall
är mer tveksamt.   ■
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Nötskalle markerad som specificerat riskmaterial (SRM). Bara att ta hand om det 
oätliga avfallet från slakterierna kostar ca en miljard euro per år, konstaterade Patrick
Cunningham.

Stipendium
Djurvännernas Förening i
Stockholms stipendium 

(25 000 kr) utdelas till person
eller personer, som genom

forskning eller genom annan
insats främjar djurs välfärd. 

Stipendiet sökes före den 1 april
2005 genom insändande av

ansökan med kortfattad
motivering till:

Djurvännernas Förening
i Stockholm

c/o Hans Hermansson
Bondegatan 25A

116 33 Stockholm
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Lantbruksnäringens djuromsorgspris
Guldtackan delades ut den 26
november förra året. Ett av de tre
delpriserna gick till Kerstin Olsson,
veterinär och professor vid institu-
tionen för anatomi och fysiologi 
vid SLU i Uppsala.

Djuromsorgsutmärkelsen Gultackan
instiftades 1986 och delas ut vartannat
år till personer som främjat den svenska
djuromsorgen. Ett pris går till en prakti-
ker och ett andra pris går till en 
forskare som gjort stora insatser för att
förbättra djuromsorgen. Ett tredje, ny-
instiftat pris går till en transportör alter-
nativt person som arbetar på slakteri,
och som dagligen arbetar med djur.
Genom åren har en rad forskare kring
djurbeteende och djurhälsa belönats 
liksom bönder, slakteripersonal och
djurtransportörer som visat särskilt gott
handlag med djur. Bakom priset står det
bondeägda slakteriföretaget Swedish
Meats och lantbrukstidningen Land
Lantbruk.

PROFESSOR MED DJUROMSORGS-
ENGAGEMANG
Guldtackan 2004 gick till tre personer
som gjort stora insatser för lantbruks-
djuren i Sverige. Nytt för 2004 var det
tredje priset, ”transport- och slaktpris”,
vilket delas ut till en transportör alterna-
tivt en slakterianställd som hanterar djur
i slaktstall.

Forskarpriset tilldelades Kerstin
Olsson, institutionen för anatomi och
fysiologi vid SLU i Uppsala, uppfödar-
priset gick till Sten Catoni, Backgården
i Istrum utanför Skara, och transport-
och slaktpriset till Stefan Jansson, biträ-
dande stallförman vid Swedish Meats
slakteri i Uppsala.

I motiveringen till Kerstin Olssons
pris framgår att hon med stort kunnande,

engagemang och hjärta verkat för lant-
brukets djur, sällskaps- och försöksdjur.
Hon har under alla sina år i yrket aktivt
engagerat sig i djuromsorgsarbetet. Hon
var exempelvis drivande i styrgruppen
för SLUs program Djuromsorg med
matkvalitet, ett flerårigt program med
stöd till flera doktorander, som avslu-
tades 2004.

ÄRA OCH PENGAR
Sten Catoni belönades för att ha en
dikoproduktion som i alla led präglas av
god djuromsorg, där djuren bland annat
föds upp och slutgöds i lösdrift med
mycket halm. Stefan Jansson slutligen
fick utmärkelsen för att hans arbete
präglas av en empatisk inställning till
såväl djuren som människorna på slakte-
riet. Hans tydliga sätt att arbeta för 

bättre djurvälfärd, och oräddhet att stå
för sina åsikter, har betytt mycket för
hanteringen av djuren i stallet.

Under 2004 utvidgades Gulttackans
jury med Matz Hammarström, general-
direktör för Djurskyddsmyndigheten
samt Johan Beck-Friis, Sveriges Veteri-
närförbund. Juryn i övrigt bestod av
Britta Andersson, Swedish Meats, Linda
Keeling, SLU, Sven-Olov Lööv, Land
Lantbruk, Lennart Andersson, Svensk
Mjölk, Sven Stensson, SDR, Gunnela
Ståhle, LRF och Karin Jonsson, Swedish
Meats.

Förutom ära och diplom består Guld-
tackan av penningpriser, sammanlagt 
75 000 kronor. Priserna delades ut fre-
dagen den 26 november förra året vid en
ceremoni i Svenska Läkaresällskapets
lokaler, Stockholm.  ■

Guldtacka till veterinärprofessor

Kerstin Olsson från SLU var en av de tre mottagarna av 2004 års Guldtacka för god 
djuromsorg. Till höger ses Karin Jonsson, Swedish Meats, ordförande i Guldtackejuryn.

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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Wildlife Disease Association är 

en internationell organisation för

veterinärer, viltbiologer och annat

yrkesfolk som arbetar med sjuk-

domar hos vilda djur och fåglar.

I höstas höll den europeiska sek-

tionen en konferens i Uppsala och

diskuterade bland annat diagnos-

tiska metoder, prionsjukdomar 

och nya virus.

Sjukdomar hos vilda djur och fåglar får
allt större uppmärksamhet. De kan
utgöra ett hot mot människors hälsa och
ekonomi, och sårbara arter riskerar att
utplånas av plötsliga sjukdomsutbrott. 

Enligt tidskriften Science har antalet
sjukdomsutbrott också ökat bland vilda
djur och fåglar de senaste två decennier-
na. En av anledningarna antas vara att
världen har krympt. Djur transporteras
och människor reser. Snabbt, långt och
ofta. Sjukdomsalstrande mikroorganis-

mer sprids till nya platser, och till nya
värdar.

Störst medial uppmärksamhet får de
sjukdomar som kan spridas via djur till
människor och bli katastrofalt farliga,
och de sjukdomar som drabbar stora och
karismatiska djur som lejon och sälar.

INTERNATIONELL ORGANISATION
MED SVENSK ORDFÖRANDE

Wildlife Disease Association (WDA)
bildades för över 50 år sedan med syftet
att samla, utbyta och förmedla kunskap
om de vilda djurens sjukdomar. Orga-
nisationen riktar sig till alla som har 
ett yrkesmässigt och vetenskapligt in-
tresse i ämnet. I dag har WDA över 
1 300 medlemmar i 45 länder som på
olika sätt arbetar med övervakning,
forskning och rehabilitering av vilda
djur. Den nuvarande ordföranden för
WDA är en svensk veterinär, Torsten
Mörner. Han har suttit länge i organisa-
tionen.

– Jag har varit med sedan 1981 och i
Sverige är vi nu cirka 15 medlemmar.
Under de 25 år jag varit med har vi bli-
vit allt bättre på att utbyta kunskap med
varandra. Vi reser mer och träffas oftare.

OMFATTANDE SVENSK DATABAS
Den svenska veterinärmedicinska vilt-
forskningen startade sporadiskt i början
av 1900-talet. Efter andra världskriget
initierades ett övervakningsprogram
med undersökningar av fallvilt. I dag
finns över 80 000 undersökningar i den
svenska databasen. Programmet har lett
fram till att nya sjukdomar upptäckts
och att man kunnat påvisa förekomst av
tungmetaller och andra miljögifter i
däggdjur och fåglar.

SVA undersöker nu årligen samman-

Viltveterinärkonferens med svenska
förtecken
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ANNA BISTHER, marinbiolog och frilansjournalist.* 

Torsten Mörner är ordförande för Wildlife Disease Association (WDA). Han anser att den
veterinärmedicinska viltforskningen skulle kunna användas mer i miljösammanhang. ➤
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lagt 1 500 vilda djur och fåglar i en 
allmän övervakning. Utöver det till-
kommer riktade övervakningar som
rabieskontroll av fladdermöss.

Torsten Mörner tycker att den veteri-
närmedicinska viltforskningen skulle
kunna användas ännu mer i miljösam-
manhang.

– Vi har en viktig roll att fylla i miljö-
problematiken eftersom veterinärer är
kunniga om hur djuren fungerar och
reagerar. Vi borde använda den kunska-
pen tillsammans med ekologer, koppla
ihop den. I Sverige är vi lite efter där
jämfört med andra länder. Viltsjuk-
domar borde också kunna belysas mer i
veterinärutbildningen.

Den pågående sjöfågeldöden längs
våra kuster är ett aktuellt exempel på
hur veterinärer och ekologer samarbetar. 

WDA-KONFERENS I UPPSALA
Den europeiska sektionen av WDA höll
i september sin årliga konferens i Upp-
sala. Över 120 personer deltog, de flesta
veterinärer. Två gästföreläsare var invite-
rade: Roy Bengis från Kruger National
Park i Sydafrika med temat antrax och
tuberkulos, och Thijs Kuiken från
Erasmus MC (medical center) i Holland
som talade om SARS och influensa.

Konferensen innehöll flera presenta-
tioner som rörde de tre sjukdomar hos

vilda djur som för närvarande anses vara
mest problematiska i Europa: nötkrea-
turstuberkulos, rabies och svinpest.
Ingen av dessa finns nu i Sverige, men
de nya, öppna gränserna manar till vak-
samhet.

– En tänkbar smittväg skulle kunna
vara att någon är på semester i något
land i Europa där svinpest finns och
köper salami. På väg genom Sverige
stannar man och äter vid en rastplats,
och slänger korvskinnet ut i buskarna.
Ett vildsvin äter upp det och så har vi
svinpest i landet, konstaterar Torsten
Mörner.

NYA VIRUSSJUKDOMAR
Konferensen i Uppsala diskuterade även
uppkomsten av nya virussjukdomar,
något som verkar ha drabbat svenska
fjällrävar i avelshägn. Sedan 1994 har
totalt 18 fjällrävar dött eller avlivats på
grund av encefalit. I sökandet efter 
orsaken har man uteslutit Toxoplasma 
gondii, Neospora caninum, bornavirus
och andra kända orsaker bakom ence-
falit hos rävar. Frederik Widén på SVA
och Mikael Berg på SLU har nu funnit
ett hittills okänt herpesvirus i fjällrävarna,
vilket kan vara orsaken till att de blir
sjuka. Nyligen fick SVA in en vild fjäll-
räv som ska undersökas för att se om
viruset även finns ute i naturen.

I en presentation av Herbert
Weissenböck, veterinär från Österrike,
beskrevs hur ett känt virus dyker upp på
en ny plats. Sommaren 2001 insjuknade
koltrastar utanför Wien i en omfattning
som gjorde att de togs in och undersök-
tes. Fåglarna blev sittande på marken
med hängande vingar, för att sedan dö.
Undersökningar visade att de drabbats
av usutuvirus, ett virus som varit känt i
Afrika sedan 1959. Detta var första
gången det dök upp utanför Afrika.
Viruset sprids av insekter och har inte
tidigare associerats med allvarliga sjuk-
domsutbrott. Sommaren 2002 och 2003
hittades åter döda fåglar med usutuvirus
men i år har antalet minskat och det 
tolkas som att fågelpopulationerna kan
ha utvecklat en immunologisk respons.

RÄVBANDMASK STÖRSTA HOTET
Sverige är ändå på grund av sitt geogra-

fiska läge förhållandevis skonat från
sjukdomsutbrott hos vilda djur och fåg-
lar. Men med tanke på de nya och gamla
sjukdomar som finns i Sveriges närom-
råde måste det finnas flera som riskerar
att dyka upp även här. På uppmaningen
att nämna en sjukdom som han verk-
ligen inte vill ha in i landet, svarar
Torsten Mörner:

– Rävbandmask, det går inte att bli 
av med den. Den smittar människor
genom att parasitäggen fastnar på svamp
och bär, parasiten sätter sig i levern och
orsakar en kronisk infektion som ger
symtom efter många år. Den finns nu
närmast i Danmark.

Abstract-samlingen från ”The Sixth
Conference of the European Wildlife
Disease Association” finns att ladda hem
som pdf-fil från www.sva.se/ewda.

*ANNA BISTHER,  marinbiolog och frilans-
journalist, Reportagebörsen, Kronhusgatan 2F,
411 13 Göteborg.
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Sedan 1994 har 18 svenska fjällrävar dött
eller avlivats på grund av encefalit. Frederik
Widén och Mikael Berg har nu funnit ett 
hittills okänt herpesvirus hos fjällrävarna, 
som kan vara orsak till symtomen.

➤

Djurklinik säljes
Väl inarbetad smådjursklinik i
Mälardalen. Oms 1,5 mkr med
god lönsamhet. Två anställda.
Hyrda lokaler med komplett ut-
rustning för att driva företaget.
Samma ägare sedan 1989.     

Ägare Mäklare
070-2567656 0155-217950

Boka in i almanackan

VÅRMÖTET 12–13 maj 2005

i Stockholms skärgård

Se utförligare information i 
kommande SVT nummer

Årsmötet äger rum 12/5-05
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Från och med 2005 ska veterinär-
förbundets medlemmar direktvälja
ledamöter i förbundsstyrelse och
fullmäktige samt ordförande och
vice ordförande i SVS. Valet sker
under hösten men kandidater till
posterna skall nomineras senast
den 1 juli 2005.

VEM FÅR NOMINERA KANDIDATER
OCH VEM ÄR VALBAR?
Alla medlemmar som är röstberättigade
till respektive organ eller post får nomi-
nera kandidater och är även valbara. 

Röstberättigad och valbar är varje
medlem i Sveriges Veterinärförbund
med undantag av veterinärstuderande
(för fullmäktige: veterinärstuderande
från och med första till och med fjärde
årskursen), medlem som gått i pension
och som inte kvarstår som fullbetalande
medlem, ständig medlem samt heders-
ledamot.

Sektioner och föreningar har ansvar
för att nominera ett visst antal kandida-
ter till fullmäktige, och valberedningen
har motsvarande ansvar då det gäller
förbundsstyrelsen. Detta för att säker-
ställa att det finns tillräckligt många
kandidater för att fylla posterna, vid
nomineringstidens slut. 

Mandatperioden för samtliga poster
är två år, med möjlighet till obegränsat
antal omval.

VAD INNEBÄR DET ATT KANDIDERA?
Den som kandiderar till någon av pos-
terna måste skriftligen bekräfta det.
Kandidaterna ska vara införstådda med
att ingen förtroendevald är representant
för någon särskild grupp medlemmar.
Som förtroendevald måste man vara
beredd att verka för förbundsmedlem-
marnas bästa i bred bemärkelse. För att

kunna göra det krävs att man håller sig
väl insatt i verksamheten och de olika
frågorna, både i ett internt och externt
perspektiv och är beredd att lägga ner
den tid och det engagemang som behövs
för att fullgöra sitt uppdrag på ett bra
sätt. I både förbundsstyrelse och full-
mäktige förekommer alla typer av ären-
den medan SVS verksamhet är inriktad
på fort- och vidareutbildning samt
särskilda ämnesfrågor.

Den som kandiderar måste förstås
också kunna delta i respektive organs
regelbundna möten som årligen är
ungefär sju för styrelsen, fem för kolle-
giet och ett för fullmäktige.

REGLER FÖR KANDIDERING OCH
INNEHAV AV FÖRTROENDEUPPDRAG
Valbar medlem får kandidera till mer än
en förtroendepost i fullmäktige, för-
bundsstyrelse och SVS. Ingen får dock
samtidigt inneha mer än en av dessa
poster (se vidare under rubriken Röst-
sammanräkningen). 

Ledamot i förbundsstyrelsen får inte
heller samtidigt vara ledamot av styrel-
sen för Anställda veterinärers förening
(AVF), Företagande veterinärers för-
ening (FVF) eller vice ordförande i SVS.
Den som innehar någon av dessa poster
får inte heller samtidigt vara ledamot i
fullmäktige.

Nominera kandidater
– direktval till förbundsstyrelse, SVS-ledning och fullmäktige

TEXT: KARIN ÖSTENSSON, förbundsordförande

Fullmäktige 2004. Som förtroendevald måste man vara beredd att verka för förbunds-
medlemmarnas bästa i bred bemärkelse, utan att vara representant för någon särskild
grupp medlemmar.

➤
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VAD AVSER VALET OCH HUR
MÅNGA SKA VÄLJAS? 
Under 2005 skall följande val ske, av-
seende mandatperioden 2006–2007: 

• Förbundsordförande och tre övriga
ledamöter i förbundsstyrelsen.

• Ordförande i SVS.
• 36 ledamöter (inklusive sex icke

personliga ersättare) i fullmäktige.

Nuvarande innehavare av posterna 
(se faktarutan) kan naturligtvis föreslås
för omval, om de accepterar det.
Samtliga ledamöter i förbundsstyrelse
respektive SVS kollegium finns publice-
rade i varje nummer av SVT. Lista på
senaste fullmäktiges ledamöter finns på
förbundets hemsida www.svf.se och
medlemmar kan även få den informa-

tionen från förbundskansliet.
Ersättarna till fullmäktige syftar till

att minska risken för att det blir obesatta
platser vid fullmäktigemötena på grund
av ordinarie ledamöters förhinder att
delta. I nuläget utser riksföreningarna
fullmäktigeledamöter. Ofta kan inte alla
platser besättas trots att föreningarna får
utse ersättare in i sista minuten. Något
liknande förfaringssätt är inte möjligt i
den nya organisationen där dessutom
fullmäktigedelegaterna förbinder sig att
medverka under hela två år, vilket är en
ganska lång tid att planera för. Det är
därför realistiskt att förutse ett visst
manfall. Röstetalet avgör vilka som blir
ordinarie ledamöter respektive ersättare
och nominering sker alltså enbart till
posten ”fullmäktigeledamot”.

HUR GÅR NOMINERINGEN TILL?
Nominering måste vara skriftlig och
undertecknad av den person som nomi-
nerar. Den skrivs ”på fri hand” och ska
vara förbundskansliet tillhanda senast
den 1 juli. Nomineringen ska innehålla
följande uppgifter för att vara giltig:

• Namn på kandidaten, person-
nummer och alla kontakt- och adress-
uppgifter.

• Vilken förtroendepost som avses. 
• Undertecknad bekräftelse av den

som nominerats att hon/han accepterar
att kandidera till den aktuella posten,
för den gällande mandatperioden.

• Kontaktadresser till den person som
skickat in nomineringen. 

Efter nomineringsperiodens slut pre-
senteras kandidaterna i SVT och på 
förbundets hemsida. Kandidaterna till
styrelsen och SVS presenteras även per-
sonligen på medlemsmötet.

RÖSTNINGSPROCEDUREN
Valet förrättas i år genom poströstning
men avsikten är att röstning så småning-
om även ska kunna ske via Internet.
Valsedlar med namn på kandidaterna
till respektive organ och poster kommer
att distribueras till röstberättigade med-
lemmar i oktober, tillsammans med
information om valförfarandet. Röst-
ningsperioden infaller i november.

För att valsedeln ska vara giltig får
inte något namn ha lagts till. Namn får
strykas på valsedeln men antalet namn

➤
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som återstår ostrukna får inte överstiga
det antal poster som årets val till respek-
tive organ avser. Om så är fallet är val-
sedeln ogiltig. 

Varje valsedel läggs i ett anonymt
kuvert och kuvertet förseglas. De ano-
nyma kuverten läggs i ett ytterkuvert
som är märkt med medlemsnummer

och försett med adress till SVF samt
svarsporto. Kuvertet postas.

RÖSTSAMMANRÄKNINGEN
Då ytterkuverten med valsedlarna tagits
emot på förbundskansliet övervakar val-
nämnden den fortsatta processen.
Medlemsnumret prickas av i respektive
röstlängd. Därefter läggs de anonyma
obrutna innerkuverten i valurnan. 

Röstsammanräkningen för de olika
posterna sker i särskild ordning. Först
räknas rösterna avseende förbundsstyrel-
sens ordförande, sedan i nämnd ordning
för förbundsstyrelsens förste vice ord-
förande, SVS ordförande, SVS vice ord-
förande och förbundsstyrelsens övriga
ledamöter. Därefter räknas rösterna
avseende fullmäktige. Så snart en kandi-
dat vunnit omröstning till en post faller
vederbörande bort då det gäller övriga
poster som hon/han eventuellt kandi-
derat till. Då det gäller fullmäktige blir
de 36 personer som fått flest röster leda-
möter. Av dessa blir de 30 som har fått
högst antal röster ordinarie ledamöter
och de övriga blir ersättare. För valet till
samtliga poster gäller att vid lika röstetal
tillämpas lottning. 

Valresultatet tillkännages i SVT och
på förbundets hemsida i december. De
valda personerna tillträder från och med
1 januari 2006.

VEM SKA BEVAKA DINA 
INTRESSEN I FÖRBUNDET? 
Fullmäktige är förbundets högsta beslu-
tande organ. Hittills har fullmäktige
varit sammansatt av representanter från
förbundets olika verksamheter, för att
säkra att förbundets verksamhet ska
kunna belysas och påverkas utifrån olika
erfarenheter och kompetens. Valet i den
nya organisationen ger inte förutsätt-
ningar för någon sådan representativitet.
Om valdeltagandet blir selektivt kan det
alltså inträffa att vissa grupper helt blir
utan möjlighet att genom fullmäktige
påverka förbundets verksamhet. Det är
det nya valförfarandets stora svaghet
som kan ge en urholkning av både
demokrati och kvalitet i verksamheten.
Det är alltså avgörande att Du som 
medlem verkligen engagerar Dig i nomi-
neringen av kandidater och sen utövar
Din rösträtt i höst!   ■

Valet förrättas i år genom poströstning. Valsedlar kommer att distribueras till röst-
berättigade medlemmar i oktober.

SAMMANFATTNING AV NOMINERINGSFÖRFARANDET 

• Valet 2005 avser: 
– Förbundsordförande och tre övriga ledamöter i förbundsstyrelsen.
– Ordförande i SVS.
– 36 ledamöter i fullmäktige.

• Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade till respektive organ kan 
nominera kandidater till förtroendeposterna och är också valbara.
Mandatperioden för samtliga poster är två år med tillträde den 1 januari 2006.

• Nomineringen ska vara skriftlig och undertecknad av den som nominerar. 
Den ska dessutom innehålla följande uppgifter för att vara giltig:

– Namn på den nominerade kandidaten, personnummer och alla kontakt- 
och adressuppgifter.

– Vilken av ovanstående förtroendeposter som avses. 
– Undertecknad bekräftelse av den som nominerats att hon/han accepterar 

att kandidera till den aktuella posten, för den gällande mandatperioden. 
– Kontaktadresser till den person som skickat in nomineringen. 

• Nuvarande innehavare av posterna som valet avser kan naturligtvis nomineras 
för omval om de accepterar det (förbundsordförande Karin Östensson, 
SVS ordförande Thomas Svensson, förbundsstyrelseledamöter Torkel Ekman,
Anders Forslid och Anette Karlsson). Samtliga ledamöter i förbundsstyrelse
respektive SVS kollegium finns publicerade i varje nummer av SVT. Lista på
senaste fullmäktiges ledamöter finns på förbundets hemsida www.svf.se och
medlemmar kan även få den informationen från förbundskansliet.

• Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 juli, 2005.
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ESLAV (European Society for Labora-
tory Animal Veterinarians) är en relativt
ung organisation för veterinärer med
syfte att främja och sprida veterinär
expertkunskap inom försöksdjursom-
rådet. Organisationen bildades i Basel
1998 av ett hundratal veterinärer i sam-
band med den europeiska kongressen i
försöksdjursvetenskap, och har sedan
dess vuxit till 252 medlemmar (oktober
2004) från de flesta europeiska länder
samt Israel, Kina och USA.

För närvarande är 21 svenska försöks-
djursveterinärer medlemmar i ESLAV,
som sedan 2000 årligen arrangerar egna
vetenskapliga en- till tvådagarsmöten i
samband med andra organisationers
kongresser inom fältet. ESLAV arbetar
också för att disciplinen försöksdjurs-
medicin (laboratory animal medicine)
alltid skall vara representerad i både
policyskapande och beslutande verk-
samheter, såsom Europarådet och
Europeiska kommissionen.

Anders Forslid, Lunds universitet, är
ledamot i ESLAVs styrelse och Torgny
Jeneskog, Umeå universitet, är ESLAVs
representant för Sverige. Mer om
ESLAV kan läsas på organisationens
webbplats med adressen www.eslav.org

EUROPEISK SPECIALIST-
ORGANISATION
ECLAM (European College of Labora-
tory Animal Medicine) är den europeiska
specialistorganisationen för veterinärer
inom försöksdjursmedicin. Med ESLAV
som huvudman accepterades ECLAMs
föreslagna stadgar av European Board
for Veterinary Specialisation den 1 no-
vember 2000. Efter en tvåårig ”start-
period” att acceptera de-facto specialister,
dvs erfarna försöksdjurveterinärer som
utan examination kunnat erhålla specia-

liststatus, har ECLAM nu 73 diplome-
rade försöksdjursveterinärer. Bland dem
finns Ricardo Feinstein, SVA, Anders
Forslid, Lunds universitet, Patricia
Hedenqvist, Biovitrum, Torgny Jeneskog,
Umeå universitet och Krister Martin,
AstraZeneca.

ECLAM har just påbörjat sina pro-
gram för en fyraårig utbildning med
examination till specialist i försöksdjurs-
medicin, och i Sverige är vi glada att 
ha fått Karolinska Institutet som huvud-
man för ett av de godkända program-
men. De första svenska kandidaterna
har nyligen påbörjat sin utbildning. 
Mer om ECLAM kan läsas på orga-

nisationens webbplats med adressen
www.eclam.org

Ett samarbete mellan veterinärorgani-
sationen ESLAV och specialistorganisa-
tionen ECLAM för att främja forskning
och utveckling inom försöksdjursom-
rådet har inrättats genom ECLAM-
ESLAV Foundation (www.eclameslav-
foundation.org), med ekonomiskt stöd
från flera av de stora läkemedels-
företagen.

*TORGNY JENESKOG, leg veterinär, VMD,
DiplECLAM, universitetsveterinär, IMB, avd f
fysiologi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.

ESLAV och ECLAM – europeiska orga-
nisationer för försöksdjursveterinärer
TORGNY JENESKOG, leg veterinär, VMD, DiplECLAM, universitetsveterinär.*

ESLAV är en relativt ung organisation för veterinärer med syfte är att främja och sprida
veterinär expertkunskap inom försöksdjursområdet.
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Forskningsstiftelsen Intervet delade
i slutet av förra året ut medel för
främjande av veterinärmedicinsk
forskning kring infektionssjukdomar.
De tre mottagarna arbetar alla med
projekt som inrymmer avancerad
bioteknologi.

Den 3 december förra året delade Forsk-
ningsstiftelsen Intervet åter ut pengar, 
ca 270 000 kronor, till veterinärmedi-
cinsk forskning. Syftet med stiftelsen är
att främja diagnostik, profylax och terapi
av infektionssjukdomar hos alla dome-
sticerade djurslag.

2004 års medel delades mellan Jonas
Johansson, Sándor Belák och Eva Watt-
rang, de senare två som en uppföljning
av tidigare påbörjade forskningsprojekt
(se SVT 1/04).

ETT PROV FÖR ALLA PATOGENER
Jonas Johansson är nykomling i forsk-
ningssammanhang, med en veterinär-
examen från januari 2004, men gjorde
ändå en imponerande presentation av
sitt projekt. Han ska utveckla en så kallad
”microarray” för att studera infek-
tionssjukdomar hos katter.

”Microarray”, eller på svenska mikro-
matris, är en teknik där man kopplar ett
stort antal gensekvenser i ett mikro-
skopiskt rutmönster på glasunderlag.
Nukleotidsekvenserna får sedan reagera
med ett okänt prov, vilket gör att 
10 000-tals gener kan identifieras i ett
enda test.

För kattdiagnostik kan detta användas
till att detektera t ex de fruktade virus-
infektionerna FIP, FIV och Felv.
Tekniken kan också användas för att
utvärdera effekten av nya vacciner eller
för att mäta djurets immunsvar vid
behandling av en viss sjukdom. Ett enda

blodprov skulle genom mikromatrisana-
lys räcka för att undersöka förekomsten
av alla kända patogener hos katt eller
andra djurslag. Tekniken har alltså
mycket stora möjligheter, men är hittills
inte alls utvecklad för katter.

ARTIFICIELLT FIP-VIRUS
Den ungerske veterinären Ádám Bálint
representerade Sándor Beláks forsknings-
lag, och redogjorde för framstegen vid
tillverkningen av en infektiös fullängds-
klon av FIP-virus. 

Felin infektiös peritonit (FIP) är en
av de vanligaste infektiösa dödsorsakerna
hos kattdjur. Sjukdomen orsakas av
felint coronavirus, som finns spritt i alla
kattpopulationer. Det felina corona-
viruset kan övergå till FIP-virus, vilket
gör att katterna drabbas av FIP.

Målet med projektet är att producera
artificiellt patogent FIP-virus, som
sedan kan modifieras för att skaffa 
ny kunskap om viruset. Naturligt FIP-
virus går inte att modifiera på det sätt
forskarna vill. I förlängningen kan den
kunskap som fås från projektet resultera
i ett vaccin tillverkat av konstgjort FIP-
virus. Tekniken är dock mycket avan-
cerad, och projektet betecknades av
bidragsgivarna som ”högrisk”.

IMMUNOSTIMULERANDE DNA
Det sista projektet som tilldelades medel
var Eva Wattrangs arbete med immuno-
stimulerande DNA i vaccin till häst och
fjäderfä.

Det första steget i studien slutfördes
under 2004, där olika typer av oligode-
oxynukleotider (ODN) prövades in vitro
som immunostimulantia. ODN har
flera positiva effekter jämfört med tradi-
tionella adjuvans: de genererar starkare
immunsvar, de ger mindre vävnadsskada
och de går att använda till slemhinne-
vaccin (som inte behöver injiceras). Eva
Wattrang kommer nu att slutföra sina
studier på häst- och hönsceller och utöka
analyserna av immunostimulerande
DNAs effekt på det cellförmedlade
immunsvaret. Försök ska också påbörjas
att vaccinera höns in vivo med vaccin
innehållande ODN.

2004 års utdelning av forsknings-
pengar från Intervet var den nionde
sedan stiftelsen grundades 1994.
Stiftelsens ambition att lämna läke-
medelspengar i ”återbäring” till den
veterinärmedicinska forskningen är mer
angelägen än någonsin, i dagens forsk-
ningsekonomiska situation.  ■

Forskningsmedel till avancerade
DNA-projekt

Jonas Johansson är nykomling i forsk-
ningssammanhang, men gjorde en
imponerande presentation av sitt projekt
om mikromatristeknik.

Mottagarna av 2004 års läkemedels-
återbäring: från vänster Ádám Bálint,
Jonas Johansson och Eva Wattrang.
Längst till höger ses Gösta Nyberg 
från Forskningsstiftelsen Intervet.

TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS
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Länsstyrelsen i aktuellt län anmälde,
efter att ha tagit emot anmälan
från en hundägare, veterinärerna
XX, YY, ZZ och AA för felbehand-
ling av en hund. Veterinären XX
bestred inte anmälan, medan 
övriga veterinärer bestred det som
lagts dem till last.

LÄNSSTYRELSENS ANMÄLAN
Den 26 mars sökte hundägaren
distriktsveterinärstationen och togs
emot av tjänstgörande veterinär (ingen
av de anmälda). Hunden hade haltat i
två till tre veckor. Veterinären ordinerade
absolut vila och Metacam 1,5 mg. Om
hunden inte blev bättre skulle hund-
ägaren återkomma för röntgen och en
eventuell operation. Den 23 april ringde
ägaren på nytt till veterinärstationen
eftersom hunden hade blivit sämre när
den slutade med Metacam. Ägaren fick
då träffa veterinären XX, som sade att
hunden inte behövde röntgas. XX ordi-
nerade preparatet Mobic 15 mg/dag
första veckan, med rådet att sedan sänka
dosen. Djurägaren följde veterinärens
råd och gav hunden en tablett i en vecka
och halverade sedan dosen till 7,5
mg/dag. Den första veckan var hunden
pigg.

På morgonen den 17 maj hade hun-
den svart lös avföring, men var inte
påverkad i övrigt. På eftermiddagen blev
hunden dock slö och dålig. Hundens
buk var hård och temperaturen 40,6
grader. Ägaren åkte till en djurklinik där
hunden undersöktes av veterinär YY.
Blodstatusen var normal. Veterinären

röntgade buken och satte in dropp med
magsårsmedicin. Hunden skrek av
smärta. YY uppgav att problemen
berodde på en överdosering av Mobic.
Hunden som vägde 19 kg skulle inte 
ha mer än 0,2 mg/kg och dag första
veckan. Fram till och med den 20 maj
blev hunden bättre. Den 21 maj blev
hunden dock sämre och måste opereras.
Blodgivare skulle kallas in eftersom
hunden hade dåliga blodvärden. Den 23
maj måste den avlivas. Hunden vårda-
des på djurkliniken i fyra dagar innan
den slutligen opererades, då dess till-
stånd hade försämrats ytterligare. Med
hänsyn till de mycket akuta, grava sym-
tomen och att diagnosen fastställdes på
ett tidigt stadium anser länsstyrelsen att
det bör utredas varför operationen lät
vänta på sig.

VETERINÄR XX:s ANFÖRANDE
XX undersökte hunden den 23 april.
Enligt journalen var hunden tidigare
undersökt av en annan veterinär den 26
mars. Hunden var då tre grader halt
med måttligt svullen knäled på vänster
bakben. Hunden sattes på Metacam i
fyra veckor, koppelvila i två veckor och
sedan försiktig träning. 

Vid XX:s egen undersökning den 23
april var hunden tre till fyra grader halt
på vänster bakben med tydligt mindre
muskler på vänster lår. Knäleden var
inte längre svullen och ömmade inte vid
palpation eller provokation. Hunden
ömmade emellertid vid palpation och
provokation av höftleden. XX bedömde
att knäleden inte behövde utredas mer
för tillfället. Enligt hundägaren hade
hunden blivit betydligt bättre med
metacambehandlingen, men tydligt
sämre när den avslutades. XX valde att
fortsätta med en låg dos antiinflamma-
toriskt under en längre tids uppträning.

XX skrev därför ut Mobic-tabletter, som
innehåller samma verksamma substans
som Metacam. Vid beräkningen av
dosen räknade XX uppenbarligen fel.
Korrekt dosering skulle ha varit 0,1 mg
per kg kroppsvikt, dvs 1,9 mg för en
hund på 19 kg. Meningen var att starta
med 1,5 mg, och sedan sänka dosen.
Djurägaren fick istället utskrivet 15 mg
tabletter. Det som skulle ha varit en rela-
tiv låg dos, blev i stället en kraftig över-
dosering.

Rapporterade biverkningar av Meta-
cam är enligt Fass Vet ”..kräkningar,
diarré, blod i avföringen och apati”.
Hundens symtom när den insjuknade
den 17 maj stämmer överens med dessa
biverkningar. Det är mycket sannolikt
att överdoseringen av Mobic är orsaken
till att hunden blev sjuk och sedan fick
avlivas. XX bestrider inte feldoseringen
av Mobic.

VETERINÄR YY:s ANFÖRANDE
YY tog emot hunden på djurkliniken
den 17 maj. Med hänsyn till anamnes,
kliniska fynd, röntgenundersökning,
blodprov och hundens tillstånd fann YY
ingen anledning att öppna hunden akut.
I övrigt hänvisar YY till veterinär ZZ:s
yttrande.

VETERINÄR ZZ:s ANFÖRANDE
Hunden kom till djurkliniken den 17
maj. Som framgår av journalen var dess
allmäntillstånd kraftigt nedsatt. Den
hade svart avföring och hög feber.
Hunden hade fått meloxicam i en dos av
15 mg/dygn. Vid en jämförelse med
Metacam, skulle dosen ha varit 2
mg/dygn. Tillförordnade veterinären
YY, som tog emot hunden, gjorde
bedömningen att den fått skador i mag-
tarmkanalen som med all sannolikhet

Ansvarsärende

Överdosering av smärtstillande till hund

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  1 • 2005 43

ansvarsärende

➤

SvT nr1/2005 SLutlig  05-01-17  15.16  Sida 43



kunde härröra från den överdosering av
meloxicam som hunden hade fått.
Röntgenundersökning visade att det
inte fanns fri vätska i buken eller någon
peritonitbild. Blodproven visade måttlig
leukocytos samt lindrig anemi. Bedöm-
ningen gjordes att det handlade om en
akut hemorrhagisk gastrit. Hunden
behandlades akut stationärt med ringer-
glukos och amoxicillin.

ZZ såg sedan hunden den 19 maj,
alltså två dagar efter insatt behandlig,
som då hade kompletterats med
Andapsin och docidus. Hunden hade
ett avsevärt förbättrat allmäntillstånd.
Den var bukig men reagerade inte för
bukpalpation, trots att ZZ provocerade
kranialt i buken där hunden tidigare
hade ömmat. Hunden reagerade dock
för sträckning av vänster bakben. Enligt
ägaren hade hunden svarat bra på medi-
cineringen. De avvaktade med ytterligare
smärtlindring så att hunden kunde bli
frisk i magen först. 

En kontroll av benet visade att det
troligen rörde sig om en korsbandsskada
i vänster knä. ZZ såg inga tecken på att
magsäcken skulle vara perforerad.
Hunden hade svarat bra på behand-
lingen, och hade inte kräkts eller haft
diarré. ZZ beslutade att försöka ge hun-
den dietmat (Hills LTD) i små portio-
ner då en gastrit kunde förvärras om
patienten svälter för länge. Tillsammans
med hundens ägare kom ZZ fram till att
hunden troligen kunde gå hem följande
dag, förutsatt att den fortsatte att för-
bättras.

Den 20 maj var ZZ ledig och det var
AA som tog över vården av hunden.
Enligt AA och journalanteckningarna
försämrades patientens allmäntillstånd
kraftigt med bleka slemhinnor och kraf-
tigt ömmande buk, anemin förvärrades
och infektionsbilden blev sämre. Man
beslutade att operera akut med prov-
laparatomi. En annan klinikveterinär
utförde operationen och fann ett perfo-
rerande ulcus med peritonit och sam-
manväxningar. Operatören suturerade
skadan och rensade upp i området. Den
22 maj var ZZ åter på stationäravdel-
ningen och hade hand om hunden, vars
allmäntillstånd åter hade förbättrats
något. Hunden hade 39,2 grader i tem-

peratur på morgonen och behandlades
med Rehydrex med glukos, trimeto-
primsulfa, cimetidin, metoclopramid,
hydrociorid och intralipider. På efter-
middagen blev hunden slöare och tem-
peraturen steg. Behandlingen komplet-
terades med metronidazol. Den 23 maj
var hunden mycket dålig med en tem-
peratur på 39,6 grader, varför beslut
togs att avliva den.

VETERINÄR AA:s ANFÖRANDE
AA träffade hunden och dess ägare den
21 maj. Den dagen hade AA ansvar för
inneliggande patienter på kliniken. Vid
AA:s undersökning var hunden lugn
och trött. Ögon- och munslemhinnorna
var bleka. Vid bukpalpation visade hun-
den kraftiga smärtor kranialt i buken.
Eftersom AA misstänkte att hunden led
av anemi togs ett nytt fullständigt
blodprov. Blodprovet visade en tydlig
infektionsbild samt låga värden på para-
metrarna hematokrit och hemoglobin.
Det var klart att hunden förlorade blod.
Efter symtomen vid bukpalpationen
riktades misstankarna mot magen och
mjälten. Kliniken fick ringa efter en
blodgivare eftersom man inte har blod
till transfusioner. Under tiden fick 
hunden plasmaersättaren Macrodex. AA
försökte att få tag på hundens ägare utan
att lyckas. I väntan på blodgivaren över-
vakades hunden och förbereddes för en
akut operation, något som man ogärna
ville utföra utan ägarens tillåtelse. Mitt
på dagen kom hundägaren till kliniken
utan förvarning. Hon ville hämta hem
hunden. AA berättade att hunden blivit
mycket dålig och att blodproverna visade
att hunden förlorade blod. AA förordade
operation. AA berättade också att 
hunden hade ett trasigt korsband i ena
bakbenet, något som ägaren inte visste
om. Hältan var sannolikt orsaken till att
Mobic hade satts in.

Med tanke på korsbandsskadan var
hundens ägare tveksam till en operation
då en eventuell tumör skulle kunna vara
orsak till problemet, och hunden kanske
skulle behöva gå igenom ännu en opera-
tion för korsbandet. Ett ultraljud av
buken genomfördes för att se om mjäl-
ten var förändrad, vilket den inte var.
Operationen genomfördes, men efter

detta hade AA ingen mer kontakt med
patienten.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket anser att veterinär XX
agerat försumligt i sin yrkesutövning.
XX har av misstag ordinerat en tio 
gånger för hög dos av läkemedlet
Mobic, vilket med största sannolikhet
orsakat hundens död. Verket anser inte
att veterinärerna YY, ZZ och AA har
agerat försumligt i sin yrkesutövning.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Vad gäller veterinär XX handlar det 
om en allvarlig överdosering av licens-
preparatet Mobic. Istället för att starta
med dos om cirka 1,5 mg/dag för att
sedan minska dosen, ordinerade XX 15
mg/dag. Dessvärre upptäcktes misstaget
inte vid expedieringen av preparatet.
Doseringen har med största sannolikhet
lett till att hunden efter en månad fick
avlivas. I fråga om övriga veterinärer
avser anmälan att det tagit alltför lång
tid innan man beslutade om operation
av hunden.

Den felaktiga förskrivningen var all-
varlig (överdosering cirka 10 gånger).
Särskild försiktighet är befogad vid
användning av ett licenspreparat. Veteri-
när XX kan därför inte undgå en formell
erinran.

När det gäller övriga veterinärer tar
länsstyrelsens anmälan sikte på tiden
den 17–23 maj. Hunden stod då under
klinikens kontroll. Det var inte ofarligt
att operera hunden med tanke på dess
tillstånd. Klinikens väntan har följakt-
ligen haft ett visst fog för sig. Även om
det funnits indikationer på att operera,
är detta inte liktydigt med att det skall
inträda ett disciplinärt ansvar för klini-
kens veterinärer.

BESLUT
Ansvarsnämnden tilldelade veterinär
XX en disciplinpåföljd i form av erinran
för att han åsidosatt sina skyldigheter i
den veterinära yrkesutövningen. I övrigt
föranledde länsstyrelsens anmälan inte
några disciplinära åtgärder mot de
anmälda veterinärerna.

JOHAN BECK-FRIIS
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Med en EU-förordning om ekologisk
djurhållning som bakgrund anger
Jordbruksverket att länsstyrelserna

ska få använda
KULM-medel för
informa-
tionsträffar om

homeopati för djur.
Insändaren är kritisk till

att skattemedel ska användas till att
informera om en vetenskaplig och
veterinärmedicinsk anomali.

KURSER I HOMEOPATI KAN 
FINANSIERAS MED KULM-MEDEL
Så lyder en helsidesrubrik i senaste
numret (10/2004) av tidskriften Ekolo-
giskt lantbruk. Det handlar om homeo-
patibehandling av djur, och om turer
som lett till ett beslut av Jordbruks-
verket att skattemedel som passerat EU,
så kallade KULM-pengar, får användas
till informationsverksamhet om alterna-
tiva behandlingsformer för djur.

Lyckligtvis är rubriken missvisande,
men visar ändå på hur djurhomeopater
tänker sig att utnyttja de statliga medlen.
Bakgrunden och sanningen är följande:

En länsveterinär blev utsatt för lobby-
ing från en djurhomeopat om att arran-
gera kurser i homeopati för djurägare.
Vid länsveterinärens tvekan förstärktes
begäran med information om att andra
länsstyrelser redan hade hållit sådana
kurser. En förfrågan till andra länsstyrel-
ser och Jordbruksverket visade att så var
fallet, och Jordbruksverket tillfrågades
om sin syn på utnyttjandet av KULM-

pengar för att finansiera kurser om
homeopati eller andra alternativmedi-
cinska behandlingsformer för djur.

JORDBRUKSVERKETS BESLUT
Jordbruksverket anger i sitt svar bland
annat att homeopati idag inte fyller 
kraven på vetenskap och beprövad erfa-
renhet, och att sådana medel inte får
marknadsföras eller säljas med påståen-
den om effekt på sjukdomstillstånd.

Men man konstaterar också det 
faktum att EU i sin förordning 1804/

1999 anger att djur i ekologisk djur-
hållning vid sjukdom företrädesvis ska
behandlas med homeopatiska produkter
eller örtmediciner (detta beslut har 
tidigare diskuterats i Svensk Veterinär-
tidning, t ex SVT 10/00 och 16/00), 
om medlen har effekt mot den sjukdom
och på det djurslaget det används till.
Med EU-förordningen som bakgrund
anger Jordbruksverket att länsstyrelserna
ska få använda KULM-medel för infor-
mationsträffar under förutsättning att
följande kriterier uppfylls: 

Länsveterinärer, sko er ordentligt

➤

Med stöd av en EU-förordning om ekologisk djurhållning får skattemedel, så kallade
KULM-pengar, användas till informationsverksamhet om homeopati och andra alterna-
tiva behandlingsformer för djur. 
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• Djurskyddslagens krav på att sjuka
djur ska ges nödvändig vård, oavsett om
homeopatisk behandling sätts in eller
inte, måste framhållas.

• Informationsträffarna ska ge del-
tagarna information om och möjlighet
att värdera homeopatiska produkter och
behandlingsmetoder.

• Träffarna ska inte syfta till att ut-
bilda deltagarna i praktisk tillämpning
av homeopatiska eller andra alternativ-
medicinska behandlingsmetoder.

• Vedertagna veterinärmedicinska
utvärderingsmetoder ska redovisas
(bland annat randomiserat försöksmate-
rial, blind- och dubbelblindtester, behov
av statistisk utvärdering).

• En genomgång av kriterier för
bedömning av homeopatiska och fyto-
terapeutiska medel (= örtmediciner, förf
anm) ska göras. Bedömning ska jämföras
med den för allopatiska läkemedel (allo-
patisk = det 1700-talsord ovan nämnda
EU-förordning använder istället för skol-
medicin. Motsats = homeopatisk, förf
anm).

• Vid information om fytoterapi-
produkter ska karenstider diskuteras.

• Den föreläsare som redovisar ovan-
stående punkter bör finnas tillgänglig
under hela informationsträffen för att
svara på frågor. Det är lämpligt att före-
läsaren är legitimerad veterinär.

Jordbruksverket anser att länsveteri-
nären ska delta i planeringen av kursen.
Ovanstående kriterier kan i tillämpliga
delar användas också på andra alternativ-
medicinska metoder än homeopati i den
mån intresse finns för att hålla kurser
om dem.

”Det känns så bra! Att vi nu kan prata
med och inte runt våra länsveterinärer”
säger den lobbande djurhomeopaten
om beslutet, citerat ur tidningen Eko-
logiskt lantbruk.

VAR FINNS BEVISEN?
Som veterinär med viss insikt i djur-
homeopati ställer jag mig vissa frågor
kring det här beskrivna. Hur är det med
vetenskapen? EU-förordningen anger
att preparaten ska ha effekt på sjuk-
domen och djurslaget ifråga för att få
användas. Det finns faktiskt inte ett
enda av mig känt försök som visar att
något homeopatiskt preparat ur den

klassiska homeopatins arsenal (som
dominerar i Sverige), fyller ens något av
dessa krav. Däremot finns det försök
som visar att det inte fungerar, ett av
dem publicerat i SVT (SVT 14/01). Det
finns inte heller ett enda försök, som
kunnat upprepas enligt vedertagna
vetenskapliga normer, som visar på att
något av homeopatins två basala grunder
”lika botar lika” och ”potensering höjer
effekten” är sann.

Jag har i många års tid irriterat djur-
homeopater med att begära någon form
av bevis för att det de påstår är sant, men
hittills inte fått något sådant. Visst har
det hänt att man hänvisat till enstaka
artiklar i även välrenommerade tidskrif-
ter, men när jag läst dem har jag funnit
att det inte står vad djurhomeopaterna
påstår i dem, ibland står det t o m tvärt-
om. Däremot har jag fått reda på att 
jag är ”blind, oförstående, oemottaglig, 
insnöad, trög” etc, vilket i och för sig
kan vara sant, men ändå inte svar på
min begäran.

SÖK KULM-PENGAR!
Så, kära länsveterinärer. Jordbruksverket
har med den förvånansvärda EU-förord-
ningen som grund beslutat att ni med

skattemedel har rätt att informera om
en vetenskaplig och veterinärmedicinsk
anomali. Upprepad lobbying ökar inte
sanningshalten. Djurhomeopaterna är
ofta både charmerande och skickliga i
sin marknadsföring, så sko er väl före
träffarna. Gå själva en informations-
kurs i djurhomeopati baserad på fakta
och vetenskap. För de sjuka djurens
skull. Det borde ni kunna söka KULM-
pengar för.

KALLE HAMMARBERG

leg veterinär, Hudiksvall
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”Potentiering” av en homeopatisk lösning. Det finns inte ett enda av författaren känt 
försök som visar att något preparat ur den klassiska homeopatins arsenal fyller kraven 
om effekt på sjukdomen och djurslaget ifråga.
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❘ ❙ ❚ insänt

Sällskapet Äldre Veterinärer startade
under hösten 2004, men gensvaret
från de pensionerade veterinärerna
har hittills varit svagt. Insändaren
uppmanar till ett starkare engage-
mang.

Sällskapet Äldre Veterinärer, SÄV, håller
på att bildas på initiativ av Allan
Holmlund. Ett konstituerande möte har
hållits på gamla Stutis vid Roslagstull
och en interimsstyrelse finns. Allan
Holmlund har skrivit runt till en hel del

äldre kolleger och också informerat om
Sällskapet samt att intresse för medlem-
skap kan anmälas till honom.

Det har tidigare inte gjorts mycket
aktiviteter riktade speciellt till pensio-
närer inom kåren. Därför är initiativet
gott och under veterinärmötet i Uppsala
i höstas var det många veterinärer som
muntligt uttryckte sin uppskattning
över idén med ett äldresällskap med 
riktade aktiviteter. Men trots att det
finns över 440 pensionerade veterinärer
är det inte mer än knappt ett par tjog
som har anmält intresse för medlemskap
till Allan.

BLI MEDLEMMAR I SÄV
Några praktiska syften med Sällskapet
är att för medlemmarna ordna samman-

komster med program såsom föredrag,
studiebesök och resor.

För att inte enbart Allan Holmlund
skall dra lasset med att bygga upp
Sällskapet vill även jag rikta ett upprop
till kårens alla pensionärer att bli 
medlemmar i SÄV så att vi får ett stort
och brett underlag för trevliga samman-
komster och resor.

Vi planerar ett konstituerande års-
möte i Skara fredagen 15 april 2005.
Ring Allan Holmlund 08-34 30 60,
018-67 23 85 om medlemskap eller K G
Linderholm 08-80 05 00, fax 08-26 46 47
om medlemskap och aktuella reseerbju-
danden.

K G LINDERHOLM

leg veterinär, Stockholm

Upprop

Gå med i Sällskapet Äldre Veterinärer – SÄV

insänt

Sällskapet för smådjursreproduktion
inbjuder till 2005 års kurs och årsmöte

AUTUMN DAVIDSON
TOM BAKER

University of Davis, USA

Normal hantering och sjukdomar vid dräktighet, partus och postpartumperioden hos tik.
Pediatrik och hantering av valpar, inklusive sjukdomar och anestesi.

Ultraljud av normala och onormala reproduktionsorgan hos hund och katt.

Kursplats: Vildmarkshotellet, Kolmården.

Kursdatum: 9–10 april 2005. Föreläsningarna börjar 8.30 på lördagen och pågår till ca 17.00 på söndagen.

Pris: 5.500 kronor för medlemmar, 6.000 kronor för icke medlemmar. Medlemsavgift 100 kr/år. Betalas in
på PG: 835 56 24-1, senast den 1 mars 2005. Helpension ingår.

För mer information kontakta Annika Bergström: Annika.Bergstrom@kirmed.slu.se
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Vilken är din diagnos? – Svar

FIGUR 4. Porcin intestinal adenomatos.
Tarmmukosan är förtjockad till följd av adenomatösa
förändringar. Kryptorna är vindlande, körtelliknande
och utlinjerade av cylindriskt, tämligen monomorft,
hyperplastiskt epitel (svarta pilar). HE-färgning, 
ca 50 gångers förstoring.

FIGUR 5. I silverfärgade vävnadssnitt ses rikligt med
små, silverpositiva (svart infärgade) organismer 
apikalt i tarmepitelcellernas cytoplasma (blå pil).
Warthin-Starryfärgning, ca 150 gångers förstoring.

SVAR OCH DISKUSSION
Pseudomembranös-nekrotiserande adenomatös jeunit
och ileit/porcin intestinal adenomatos (PIA).

Makroskopiskt är tarmslemhinnan i bakre delarna
av jejunum och hela ileum täckt av mycket kraftiga,
gröngulvita, matta pseudomembran (Figur 1 och 2).
Dessa är ställvis upp till 4 mm tjocka och ger slem-
hinnan ett ojämnt och kullerstensliknande utseende.
Pseudomembranen åstadkommer en förtjockning av
tarmväggens mukosa, medan underliggande skikt 
av väggen (submukosa och muscularis) är relativt
opåverkade och i princip normaltjocka. De kraftiga
pseudomembranen fyller delvis ut tarmlumen och
fragment av desamma flyter fritt i tarminnehållet.
Under pseudomembranen kan en kraftig rodnad/
hyperemi i tarmslemhinnan skymtas (Figur 2).

Mikroskopiskt består pseudomembranen av
nekrotiserad tarmmukosa blandad med debris och
bakterier (visas inte i figur). I partier där slemhinnan
är något mindre skadad, och pseudomembranbild-
ningen således inte lika uttalad, ses adenomatösa 
förändringar i tarmepitelet. Tarmens kryptor antar 
ett vindlande, körtelliknande utseende. Kryptorna
utkläds av ett hyperplastiskt epitel bestående av

cylindriska, tämligen monomorfa epitelceller vilka
uppvisar mitosaktivitet (Figur 4). I silverfärgade väv-
nadssnitt (Warthin-Starryfärgning) kan man se rikligt
med små, något kommaformade bakterier apikalt i
tarmepitelcellernas cytoplasma (Figur 5).

De påvisade förändringarna är såväl makro- som
mikroskopiskt typiska för porcin intestinal adenoma-
tos/PIA associerad med Lawsonia intracellularis-
infektion.  Karakteristiskt för denna tarmsjukdom är
de ovan beskrivna adenomatösa förändringarna i
slemhinnan, med åtföljande ojämn förtjockning av
densamma. Pseudomembranbildning uppstår då den
sjukligt förändrade mukosan nekrotiseras. Föränd-
ringarna vid porcin intestinal adenomatos är i typfallet
framför allt lokaliserade till bakre delen av tunn-
tarmen. Skadorna kan också uppträda i cekum och
främre delen av kolon och variera från lindriga och
fokala till, som i det aktuella fallet, mycket höggradiga.

Diagnosen PIA baseras vid obduktion på de typiska
makro- och mikroskopiska tarmförändringarna. I sil-
verfärgade vävnadssnitt kan Lawsonia-organismerna
iakttas intracellulärt i tarmepitelcellerna. PCR (poly-
merase chain reaction) kan också nyttjas för påvisande
av Lawsonia intracellularis-antigen i vävnaden.
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FK Niklas Cserhalmi, institutionen
för ekonomi, avdelningen för agrar-
historia, SLU, försvarade fredagen
den 17 december sin avhandling
för filosofie doktorsexamen med
titeln ”Djuromsorg och djurmiss-
handel 1860-1925. Synen på 
lantbrukets djur och djurplågeri 
i övergången mellan bonde- och
industrisamhälle”. Opponent var 
FD Jonas Liliequist, Umeå universitet.

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i
nutiden och visar på två olika föreställ-
ningar om djurskötsel i förfluten tid.
Samhällsdebattörer som Marit Paulsen
och Astrid Lindgren och den australien-
sisk-amerikanske filosofen Peter Singer
menar att djur levde goda liv på lands-
bygden ”förr i tiden”. Den anglosaxiska
forskningen, med Keith Thomas som
ledande gestalt, hävdar tvärtom att
landsbygdens människor behandlade
djur grymt och att empati med djur 
är ett borgerligt urbant fenomen som
spridits från eliten till de lägre klasserna
på landsbygden.

Såväl i svensk som internationell litte-
ratur saknas vetenskapliga studier av hur
”vanligt folk” betraktat djur. Det som
finns är eliternas efterlämnade källor,
och den bild som lämnas där är både
vanföreställande och oskarp. Vad Niklas
Cserhalmi har gjort är att gå igenom
500 djurplågerimål kring våld, vanvård
och svält från 1860–65 och 1920–25 i
Malmöhus, Jönköpings och Östergöt-
lands län, där både myndighetspersoner,
åtalade och vittnen kommer till tals.
Utifrån dessa protokoll samt svar på
etnologiska frågelistor från Nordiska
museet tecknas en alternativ bild av
djurskötseln i övergången mellan
bonde- och industrisamhälle.

Enligt avhandlingen har människans

syn på, och behandling av, djur utformats
i en ständig konflikt mellan medkänsla å
ena sidan och kraven på produktion å
den andra. Att människor i gemen hyste
empatiska känslor för djur visas bland
annat i domstolsprotokollen, där män
och kvinnor var beredda att gå i konflikt
med djurplågare över djur som de inte
hade ekonomisk eller annan vinning av.
De fall som redovisas i avhandlingen rör
bland annat våld, svältfödning och magra
djur som fått arbeta alltför hårt. I slutet
av 1800-talet dömdes omkring 1 000

personer per år för djurplågeri i Sverige.
Att produktionen i vissa fall tilläts gå

före djurens hälsa speglas i båda käll-
materialen, bland annat i domstolarnas
resonemang om eventuell skuldbörda
för de åtalade. Med analyser av domstols-
protokoll och frågelistsvar har det dock
varit möjligt att visa att djur hade ett
egenvärde på landsbygden i södra
Sverige också innan de borgerliga
uppfostringskampanjerna för djurskydd
påbörjades under de sista decennierna
av 1800-talet. ■
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Djuromsorg och djurmisshandel 1860–1925

disputationer

Kallelse till SYVFs 
(Sveriges Yngre Veterinärers Förening)

extra medlemsmöte
lördag den 19 februari, kl 10.30
i Veterinärernas Kårhus, Ultuna

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet
§ 3 Val av sekreterare
§ 4 Val av mötesordförande och två justeringsmän, tillika

rösträknare
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Information om pågående arbete
§ 7 Årsberättelse från föregående verksamhetsår (2004)
§ 8 Val av funktionärer till styrelsen 2005

a) ordförande och vice ordförande
b) skattmästare
c) ordförande i utbildningsutskottet
d) en revisor jämte en suppleant
e) två ledamöter till valberedningen, varav en samman-

kallande
§ 9 Rätt att teckna föreningens firma (punkten direktjusteras)
§ 10 Övriga ärenden
§ 11 Mötets avslutande

Välkomna!

SYVFs styrelse 2004-05

Medlemmar!
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Veterinärförbundets styrelse hade
sitt sista möte för året den 14–15
december. Nyvalda styrelseledamö-

ter fick en intro-
duktion till nästa
års styrelsearbete,

men mötet besöktes också
av bland andra Läkarförbundets

ordförande.

Vid årets sista styrelsemöte medverkade
nyvalda styrelseledamöter, som härmed
fick en introduktion till nästa års styrelse-
arbete. Förutom ordinarie ärenden inne-
höll mötet föredrag och diskussioner om
lönebildning, arbetsmiljö, juridiska
aspekter på fysiska och psykiska arbets-
skador, samt förbundsstyrelsens arbets-
former. 

STYRELSEGÄSTER
Lena Granquist som är handläggare på
SACO presenterade en utredning om
lönebildning som visade att för akade-
miker lönar det sig att ha lönesamtal,
framför allt med en chef som har mandat
att själv sätta lönen. 

Eva Nilsson Bågenholm, ordförande 
i Läkarförbundet och SVFs ”fadder” i
SACOs styrelse, berättade om vad som
pågår inom SACO. Av den följande dis-
kussionen framgick att SVF har nytta av
SACO både genom det tillträde till den
politiska arenan som detta ger, för när-
varande aktuellt inom frågor som rör
grundutbildning och egenföretagande
för akademiker, och genom de analyser
som handläggarna kan göra (och föra

fram) i frågor som rör löner, utbildning,
arbetsmiljö m m. Situationen för SACOs
medlemmar kan skilja sig avsevärt från
andra organisationer som utövar ett
stort politiskt inflytande (t ex LO). 

Lill Dahlberg från LO/TCO rätts-
skydd redogjorde för lagstiftningen
kring skydd mot arbetsskador och hur
man driver frågor i dessa ärenden.
Särskilt svåra och långdragna blir fall av
psykiska arbetsskador där det kan röra
sig om utbrändhet, konflikter och/eller
kränkningar och bevisdiskussionen kan
bli komplicerad. LO/TCO rättsskydd
anlitas av SVF i sådana fall, eftersom
den juridiska kompetensen och erfaren-
heten för detta saknas på SVFs kansli.

MEDLEMSAVGIFT OCH GRUPP-
FÖRSÄKRINGAR
Under själva styrelsemötet antogs tyd-
ligare normer för nedsättning av med-
lemsavgiften som ska fungera som stöd
för och likriktning av styrelsens beslut i
dessa frågor. Detta innebär ingen större
förändring av tidigare praxis utan bara
ett förtydligande av grunderna för ned-
sättning av avgiften, som huvudsakligen
är att man har en avsevärd inkomstsänk-
ning. Som tidigare beviljas nedsättning
av medlemsavgiften med ett år i taget.

Nya rutiner för påminnelser till dem
som inte betalar medlemsavgiften i tid
fastslogs vidare. Detta förfarande för-
väntas spara både pengar åt förbundet
och arbete för kanslipersonalen.

De gruppförsäkringar som kan fås
genom SVF blir dyrare nästa år, på
grund av ökade kostnader för försäk-
ringsbolaget. Styrelsen beslutade att för
2005, liksom skett för 2004, subventio-

nera denna kostnad genom medel ur
understödsfonden, då där finns medel
som bör komma medlemmarna till godo.

Premien för praktik- och ansvarsför-
säkringarna kommer också att höjas på
grund av ökade kostnader för försäk-
ringsbolaget.

UTDELNINGAR UR FONDER
Utdelning ur SVFs och Agrias under-
stödsfond för veterinärer beslutades.
Under 2005 kommer annonsering att
ske två gånger, för att möjliggöra för de
medlemmar som verkligen är i ekono-
miskt behov av medel att också kunna få
det. Det skall tydligt framgå att sökanden
är särskilt behövande.

Utdelning ur Håkanssons stipendie-
fond beslöts enligt inkomna förslag 
ske till Lena Eliasson-Selling, Gunnar
Johansson, Stefan Alenius och Birgit
Holm.

SITUATIONEN VID SLU
Situationen vid SLU diskuterades, och
en plan för aktioner under 2005 läggs
upp. Veterinärer vid hästklinikerna har
skrivit till myndigheter och andra av-
nämare och påtalat vad studenterna går
miste om i utbildningen på grund av
nedskärningarna (se SVT 16/04). 

Utredning om veterinärfakultetens
lokaler pågår också, där slutrapporten
”Omtaget” presenterades för förbunds-
styrelsen. Enligt rapporten ska alla
fakultetens Uppsala-lokaler koncentreras
till norra Ultuna, på det område där
nuvarande klinikcentrum ligger. Om-
fattande ny-, till- och ombyggnader 
planeras, och de nya lokalerna beräknas
stå klara tidigast om fem år.

Rapport från förbundsstyrelsen i december
2004 

❘ ❙ ❚ från styrelsen
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SVFs OMORGANISATION
SVFs omorganisation går in i ett av-
görande skede 2005. I januari 2005 tar
riksföreningarna fram stadgar och verk-
samhetsplan för AVF. FVF-gruppen
fortsätter också arbetet med detta.
Förbundsstyrelsen kommer att koordi-
nera de båda grupperna, stadgar och
verksamhetsplaner bör kunna beslutas
av styrelsen i mars.

SVS ARBETE
Årets Veterinärmöte fick rekorddelta-
gande och planeringen av nästa års möte
påbörjas i februari. SVS initiativärende

om farligt avfall är klart och kommer att
resultera i en handbok som skall finnas
tillgänglig via Internet. Nya initiativ-
ärenden om djurtandvård har påbörjats,
för hund och katt blir det en tandvårds-
utbildning inom specialistutbildningens
steg 2 och för häst kommer något att
finnas klart 2006.

ÖVRIGA FRÅGOR
En utredning om kvalitetssäkring av
djursjukdata har påbörjats av Jordbruks-
departementet och skall vara klar till
midsommar. SVF har två representanter
och kan eventuellt få med någon till.

Detta ger en bra möjlighet att verka för
ett lättskött system som ändå ger den
information som veterinärmedicinen
behöver. En annan grupp på departe-
mentet skall diskutera säkerhetsfrågor
inom hästområdet, och SVFs represen-
tant för in veterinära aspekter.

Alla uppmanades titta på lönestatisti-
ken på hemsidan www.svf.se. Statistiken
har tidigare bara omfattat privatanställda
men nu är även offentliganställda med.

SUSANNA STERNBERG LEWERIN

ledamot av förbundsstyrelsen t o m 2004
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Bedömning av artiklar
för dispens inom 

specialistutbildningsprogrammen
Ett antal veterinärer är just nu i färd med att författa de vetenskapliga publikationer som krävs för att bli
godkänd som specialist i SVS tre ”nya” specialistprogram: nöt, svin och livsmedel. Flera av dessa artik-
lar är avsedda att publiceras i Svensk Veterinärtidning (SVT).

SVT använder sig av faktagranskare, på samma sätt som andra tidskrifter som publicerar vetenskapliga
artiklar. SVT har en policy som går ut på att tidningens redaktör hjälper medlemmarna att få inskickade
artiklar i publicerbart skick, om bakomliggande faktamaterial är vetenskapligt hållbart. Detta görs för att
förbundets medlemmar ska få ta del av intressant information inom olika veterinärmedicinska områden.

När det gäller den som vill erhålla en specialisttitel kommer handläggningen på SVT dock att bli lite
annorlunda. Av en specialist förväntas att han/hon själv ska kunna åstadkomma en artikel i sådant skick
att den går att publicera. Dessa personer ska sedan i sin tur kunna hjälpa andra kolleger med författande.
Att få artikeln publicerbar ska ske med hjälp av kommentarer från faktagranskaren, SVTs skriftliga för-
fattaranvisningar, studium av andra godkända artiklar och den handledare som aspiranten eventuellt har
till hjälp. Det ska dock inte ske med hjälp av att SVTs redaktör försätter artikeln i lämpligt skick, detta
måste en specialist kunna åstadkomma själv.

Artiklar avsedda att användas vid ansökan om specialistdispens kommer därför att behandlas strängare
än när artiklar normalt hanteras av SVT. Är de inte i publicerbart skick kommer de att refuseras tills för-
fattaren själv klarat av arbetet. Detta är ett beslut som fattats enhälligt av SVS kollegium, de olika ESK-
grupperna och SVTs redaktör, samt även godkänts av förbundets ordförande. Hanteringen är likställd
den som alla författare av vetenskapliga artiklar kan förvänta sig vid publicering.

Christina Arosenius Thomas Svensson
Generalsekreterare, SVS Ordförande, SVS
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inbjuder till kurs i

”Endokrinologi hos hund och katt”
lördag 12 mars–söndag 13 mars 2005

Plats Regiondjursjukhuset Strömsholm. 
Kursen börjar kl 09.00 lördag 12 mars och avslutas kl 16.00 söndag 13 mars 2005.

Målsättning En kliniskt inriktad översikt av endokrinologi hos hund och katt.

Målgrupp Kursen vänder sig till veterinärer inom smådjursjukvården. Veterinärer under utbildning 
till djurslagsspecialist har företräde.

Innehåll Endokrinologi: hyperadrenocorticism, diabetes mellitus, hypothyreoidism och hypokalemi
pga hyperaldosteronism samt ev hypoadrenocorticism och thyroidtumörer.

Föreläsare Dr Hans Koiistra, DVM, PhD, Dipl ECVIM-CA
University of Utrecht

Kursavgift 3.990 kr exkl. moms. 
Lunch och kaffe båda dagarna, kursmiddag lördag samt kursmaterial ingår. 

Boende Ingår ej i kursavgiften men kan bokas på Thottska villan, Strömsholm, tel 0220-451 36,
www.thottskavillan.se. Alternativt boende i området finns.

Upplysningar Lena Andersson, tel 0220-458 81 eller lena.andersson@regdjsh.se

Anmälan Bindande anmälan senast 2005-02-19 till lena.andersson@regdjsh.se eller
Regiondjursjukhuset Strömsholm, Djursjukhusvägen 11, 730 40 Kolbäck.

Kursledare Klinikveterinär Anna Alenius, anna.alenius@regdjsh.se

Kommande kurser på Regiondjursjukhuset Strömsholm se vår hemsida www.regdjsh.se

Hantering av farligt avfall

❘ ❙ ❚ Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
publicerade i slutet av december förra
året ett dokument rörande hantering av
farligt avfall inom veterinärmedicinen.
Dokumentet är resultatet av ett initiativ-
ärende från SVS kollegium, och kan ses

som en uppslagsbok för den veterinär
som vill veta mer inom detta område.
Berörda är i princip alla veterinärer som
har någon form av klinisk verksamhet. 

Begreppet farligt avfall är mångfacet-
terat och är reglerat av ett flertal olika
lagstiftningar. Alla som hanterar sådant
avfall är skyldiga att känna till dessa 
regler. Den myndighet som i första hand
har att utfärda föreskrifter inom området
är Jordbruksverket. En viktig aktör inom

området är även den kommun inom vilken
man är verksam. Kommunen kan ofta
lämna närmare upplysningar om hur man
skall förfara med sitt farliga avfall. Lag-
stiftningarna inom detta område föränd-
ras dessutom ständigt, vilket innebär att
man bör gå till ursprungslagstiftningen
vid tveksamheter.

Det fullständiga SVS-dokumentet finns
att läsa på veterinärförbundets hemsida
www.svf.se.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Den 7 december höll SVS kollegium
sitt femte och sista möte för året.
Dagordningen var
som vanligt
omfattande
och den
sedan länge
planerade
diskussionen
om SVS framtida
arbete fick bordläggas på grund av
tidsbrist. Kollegiet avslutade dagen
med att avtacka Livsmedelssektio-
nens avgående ordförande Anders
Sandberg, som nästa år ersätts i
kollegiet av sektionens nya ord-
förande Karin Granath.

VETERINÄRMÖTET
Avrapportering skedde från årets Vete-
rinärmöte som åter hade deltagarrekord
på ca 980 deltagare, varav närmare 300
studenter. Årets program har fått beröm
från många av deltagarna och föreläs-
ningssalarna var i stort sett fullsatta hela
tiden. Den ekonomiska sammanställ-
ningen är inte klar eftersom räkningar
fortfarande kommer in, men förhopp-
ningsvis har mötet inte gått med förlust.
På grund av en oväntad tillströmning av
närmare 100 gäster mer än tidigare år,
blev get togheter-festen överbokad och
kansliet tvingades säga nej till en del
sena anmälningar. Till nästa år ska infor-
mationen om den obligatoriska för-
handsanmälan göras tydligare och even-
tuellt får vi söka efter en större lokal.

INITIATIVÄRENDEN
Kollegiet godkände ett nytt initiativ-
ärende som inkommit från smådjurssek-
tionen om ”Kursplan för Steg II-utbild-
ning i Tandvård för hund och katt”.
Föreslagna till gruppen är personer med
kompetens inom området: Lena
Svendenius, Tina Mannerfelt, Ann
Pettersson, Karin Råberg och Björn-
Erik Östgård. Arbetet beräknas bli klart
att rapportera i juni 2006 och kollegiet
ser det som mycket positivt att detta
arbete kommer igång. Den veterinära
kompetensen att sköta tandvården hos
våra djur måste ökas för att kunna kon-
kurrera med alla övriga personer som
ägnar sig åt detta. 

Hästsektionen kommer också att pre-
sentera ett initiativärende om tandvårds-
utbildning på häst, men det kommer
inte att vara en Steg II-utbildning efter-
som någon sådan inte finns på häst.
Namnförslag finns men gruppens sam-
mansättning är ännu inte klar. Sektionen
har också varit i kontakt med SLU i
denna fråga. Sektionerna har agerat
snabbt och effektivt, minnesgoda läsare
kan erinra sig att förslaget kom upp vid
förra kollegiemötet i september 2004.

Kollegiet fick också en slutrapport
från Anders Werner vid SLU, som till-
sammans med Henrik Ericsson har
ansvarat för initiativärendet om hante-
ring av farligt avfall från veterinärklini-
ker. Denna rapport är i det närmaste
klar och kommer att göras tillgänglig för
medlemmarna, troligen via förbundets
hemsida.

ÖVRIGA FRÅGOR
Bland övriga ärenden ingick omval och
nyval till de olika ESK-grupperna,

planering av kollegiets mötesdatum för
nästa år, diskussion om en del frågor
rörande specialistprogrammen och rap-
porter från de olika sektionerna om
pågående och genomförda aktiviteter.
Kollegiet fick också information från
den pågående sjukvårdsutredningen,
om ett nytt planerat system för får-
hälsovård och aktuella remisser.

CHRISTINA AROSENIUS

sekreterare i kollegiet

Rapport från SVS kollegium december 2004

VMFs Jaktklubb

inbjuder till
Viltmiddag

den 19 februari klockan 18 dk
VMFs kårhus

För anmälan och ytterligare
information vänligen kontakta:

Jaktklubbens ordförande 
vet. stud. Axel Sannö
v03axsa1@stud.slu.se 

tel. 0704–47 19 30
eller

Jaktklubbens kassör 
vet. stud. Jonas Malmsten 

v0jonmal@stud.slu.se 
tel. 0706–17 04 94
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Stig Einarsson hedersdoktor

❘ ❙ ❚ Professor Stig Einarsson vid fakulteten
för veterinärmedicin och husdjursveten-
skap, SLU, utsågs till hedersdoktor vid
Estlands lantbruksuniversitet den 19
november förra året.

Stig Einarssons samröre med lantbruks-

universitetet i Estland började redan 1992,
när han arbetade som internationell
expert för utvärdering av estländsk 
forskning inom bland annat veterinär-
medicinen. Han var också TAIEX-expert 
för den veterinärmedicinska fakulteten i
Estland 2003, och har hjälpt till att bygga
upp fakulteten så den kunnat godkännas
vid internationell granskning. Stig
Einarsson har dessutom givit värdefullt
stöd till veterinärmedicinskt forsknings-
utbyte mellan Estland och Sverige, och

hjälpt estländska forskarstudenter att 
lära sig moderna metoder inom veterinär
gynekologi och bioteknik.

Den veterinärmedicinska fakulteten i
Tartu skriver avslutningsvis i sin motivering
att utnämningen av Stig Einarsson ska ses
som en bekräftelse på de goda relationer
som råder mellan Estlands och Sveriges
veterinärer.  ■

Veterinärer uppvaktade
jordbruksministern

❘ ❙ ❚ Onsdagen 8 december förra året upp-
vaktade fyra representanter från nätverket
”Veterinärer för svenska mervärden” 
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Ministern fick en bakgrund till varför 
nätverket bildats och veterinärerna över-
lämnade nätverkets programförklaring
och faktablad.

Ann-Christin Nykvist meddelade vid
uppvaktningen att regeringen tänker lyfta
fram marknadsstimulerande åtgärder åt
svensk livsmedelsproduktion med mer-
värden, i sitt ”nationella kuvert” som 
presenteras till våren. Inget klart besked
om ursprungsmärkning gavs dock av
ministern. Hon var ”öppen för märkning
och intresserad av frågan”, men ville att
eventuella märkningar skulle förmedla
mer än svenskhet, de skulle även förmedla
djuromsorgsaspekter. Nykvist förespråkade
frivillig märkning, men sade samtidigt att
EUs regler för nationell ursprungsmärkning
håller på att granskas efter påtryckningar
från medlemsländerna.

Det veterinära nätverket är nu uppe i
fler än 400 stödjande veterinärer, och 
nya anmälningar kommer fortfarande till
planeringsgruppen. Under våren planeras
aktiviteter riktade mot handel och konsu-
menter.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

Stig Einarsson tar emot sitt hedersdoktorat
ur promotors hand.       
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Small Animal External Skeletal Fixation Course 
Referral Animal Hospital Strömsholm, Strömsholm, Sweden

March 18–20, 2005
This is an intensive 3 day program that includes interactive lectures and 4 laboratory sessions. 
It is a unique opportunity to join two of the most experienced surgeons and teachers anywhere
for an ESF Course.

The Course faculty includes 2 Diplomates of the American College of Veterinary Surgeons -  Dr. Ann
Johnson and  Dr. James Toombs. They have given numerous ESF Courses in the United States and
internationally. Previous courses have been enthusiastically received and have attracted veterinarians
from all over the world. The course is specifically designed to be a comprehensive forum in which skills
in orthopedics and external skeletal fixation can be developed and refined.  Everyone is encouraged to
learn at their own pace in an informal and interactive atmosphere.

Registration fee SEK 6000 plus VAT (SEK 1500).

Included is Proceedings Book, use of lab equipment, lunches, and morning and afternoon break food.
Attendance is limited to 40 participants. 

To obtain additional information about the course or to register please contact e-mail
lena.andersson@regdjsh.se. 

Last date of registration for the course is February 24, 2005.

REFERRAL ANIMAL HOSPITAL

STRÖMSHOLM

Svenska hästarna färdig-
räknade 

❘ ❙ ❚ Till slut går det att tämligen säkert slå
fast antalet hästar i landet, rapporterade
tidningen ATL den 10 december 2004.
Mer eller mindre kvalificerade gissningar
har på senare år hamnat någonstans 
mellan 250 000 och 300 000. Svaret 
visade sig ligga mitt emellan, ca 271 000
hästar.

Det är på uppdrag av Jordbruksverket
som Statistiska centralbyrån, SCB, gjort
den allra första inventeringen av antalet
hästar och hästhållare.

– Kanske hade vi trott att det skulle 
finnas något fler. Men det här är så till-

förlitligt som man kan begära. Vi har 
gjort en kraftansträngning och gått 
igenom metodiken under väldigt lång 
tid, säger Jordbruksverkets handläggare
Per Persson.  ■

Europeiska smittskydds-
institutets första direktör
nominerad

❘ ❙ ❚ Styrelsen för det nya europeiska 
smittskyddsinstitutet (ECDC) med säte i
Stockholm nominerade i december förra
året Zsuzsanna Jakab från Ungern som
institutets första direktör. Innan hon kan
tillträda sin tjänst skall utnämningen
bekräftas av EU-parlamentet i januari.

Jakab, ursprungligen språkvetare, har
även en administrativ utbildning och mer
nyligen studier i folkhälsovetenskap på

Nordiska Hälsovårdshögskolan bakom sig.
Under 1990-talet arbetade hon på WHOs
europakontor, med utveckling av organi-
sationens hälsoprogram i Central- och
Östeuropa. Sedan 2002 är Jakab stats-
sekreterare i det ungerska hälsoministeriet,
och har under de senaste åren främst
arbetat med hälsofrågor i samband med
det ungerska EU-inträdet.

Som direktör för det nystartade ECDC
kommer hennes första uppgifter att vara
rekrytering av personal till institutet, som
skall vara operativt i maj 2005. Andra 
tidiga uppgifter rör att ta över och stärka
de olika europeiska smittskyddsnätverken.
I ett pressmeddelande från Kommissionen
betonar Zsuzsanna Jakab vikten av att
snarast börja arbeta med brännande
smittskyddsfrågor såsom risken för en
influensapandemi.

Källa: EPI-aktuellt 51/04. ■

❘ ❙ ❚ noterat

SvT nr1/2005 Final  05-01-18  10.20  Sida 55



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  1 • 2005 57

Svensk veterinär ledde
räddningsarbetet i Thailand

❘ ❙ ❚ Den svenske veterinären JK Larsson
skickades den 30 december förra året 
till Thailand, för att fungera som militär
hygienofficer i katastrofområdet efter 
tsunamiflodvågorna. Då de hygieniska
förhållandena i området inte var så allvar-
liga som befarats, anmälde sig JK Larsson
frivilligt till den svenska räddningsorgani-
sationens stab. Larssons kunskaper och
ledningsförmåga gjorde att han snabbt
utsågs till tf stabschef, och kom att leda
alla de svenska hjälpinsatserna för att få

hem skadade och döda svenskar i akut-
skedet av katastrofen. Under den veteri-
nära ledningen organiserades det svenska
räddningshögkvarteret i Phuket till en
fungerande enhet, där alla medverkande
parter drog åt samma håll.

– De thailändska medarbetarna har
varit fantastiska, och alla andra inblandade
organisationer från Sverige har arbetat
skuldra vid skuldra för att konstruktivt
lösa problemen, sade JK Larsson via tele-
fon från Thailand till veterinärtidningen. 
– Men efter fem dagars oavbrutet arbete
under rådande förhållanden behövs snart
lite mental vila, tillade han.

JK Larsson avlöstes som agerande
stabschef i Thailand den 5 januari, efter
att de sista skadade svenskarna skickats
hem. Han återvände några dagar senare
till Sverige.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Jan-Krister Larsson ledde räddningsorga-
nisationens stab i Phuket veckan efter 
flodvågskatastrofen.

På SLU:s campus i Skara arbetar 100-talet personer och läser omkring 300 studenter. Utbildnings-
platserna utökas ytterligare under hösten 2005. Vid SLU:s minsta campus är det nära mellan studenter,
lärare, forskare och avnämare samtidigt som forskningsklimatet är internationellt. 

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa bedriver forskning, undervisning och information på
området stallmiljö–utfodring–djurhälsa–beteende–djurskydd–omgivningshygien. Vi behöver förstärka vårt
forskningsteam på avdelningen för produktionssjukdomar. Avdelningens arbetsfält omfattar hälso-
effekter av strukturförändringar inom animalieproduktionen, klövsjukdomar samt djurhållningsaspekter
på övriga produktionssjukdomar. Vi arbetar med frågeställningar som står den praktiske utövaren nära
och har ett nära samarbete med lantbrukssektorns organisationer och företag. 

Vi söker en forskare inom ämnesområdet husdjurens produktionssjukdomar. Förutom att självständigt
utveckla forskning inom vårt arbetsfält ingår vissa undervisningsuppdrag i arbetsuppgifterna. 

Vi söker dig som har veterinärexamen, doktorsexamen och körkort samt dokumenterat god förmåga att
uttrycka dig i skrift. Social kompetens, entusiasm och drivkraft är personliga egenskaper som vi kommer
att fästa stor vikt vid. Kunskaper i epidemiologisk metodik är meriterande. Ett önskemål är att du har
stor erfarenhet av och kunskap om svensk djurhållning samt erfarenhet av praktiskt veterinärt arbete på
produktionsdjur. 

Tjänsten är en tillsvidare-anställning, heltid, och skall tillsättas enligt överenskommelse. Vid universitetet
beaktas jämställdhetsaspekter och individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysningar om tjänsten
lämnas av avdelningschef Catarina Svensson, tel: 0511-67 205 eller 0732-04 99 22. Facklig representant
för SACO är Maria Tivemo Eftring, tel: 0511-67 196 och för ST, Lars Johansson, tel: 0511-67 138.

Välkommen med din ansökan, märkt med referensnr 4088/04-4610, samt meritförteckning och övriga
handlingar, som skall ha inkommit senast den 21 februari 2005 till Registrator, SLU, Box 7070, 
750 07 Uppsala.

Är Du disputerad veterinär och intresserad av tillämpad forskning 
kan vi erbjuda Dig ett stimulerande arbete!

Husdjurens miljö och hälsa, SLU, Skara söker forskare
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Ny kanslichef på veterinär-
förbundet 

Fr o m den 10 januari 2005 har Sveriges
Veterinärförbund en ny kanslichef på
förbundskansliet i Stockholm.

Den nya chefen heter Per Carlsson, är
38 år gammal och är i botten ekonom.
Per kommer närmast från Försvars-
makten där han arbetat med personal-
frågor i utlandsstyrkan i Kosovo. Dess-
förinnan har han ett förflutet från bland
annat försäkringsbranschen, och har
även arbetat som informatör och med
marknadsföring i olika sammanhang.

Per Carlsson avlöser Karin Östens-
son, som innan årsskiftet både var för-
bundsordförande och kanslichef. I den
nye kanslichefens sysslor ingår såväl
arbetsledning för kanslipersonalen som
övergripande ansvar för förbundets eko-
nomihantering, ansvar för medlemsför-

säkringarna och
viss facklig för-
handlingsverk-
samhet.

– Min första
ambition är att
snabbt lära mig
det veterinära
området och att
sätta mig in i
förbundets på-
gående omorga-
nisation, säger
Per Carlsson till
SVT.

Ny journalist vid SVT

Suzanne Fredriksson heter den nya jour-
nalist som började på Svensk Veterinär-
tidning den 1 januari, när ”ordinarie”
vikarierande journalist Karin Nordin
tog ledigt för barnafödande. Hon pre-
senterar sig kort här:

– Jag började arbeta som journalist
1974 på de lokaltidningar som ägdes av
Svenska Dagbladet och arbetade sedan
inom dagspressen ett par år innan det
blev fackpress. 1983 började jag arbeta
som frilans. Ett av mina första större
jobb var att sammanställa ett supple-
ment (Ärftligt betingade sjukdomar hos
hund) till Svensk Veterinärtidning. 

– Hundar har helt dominerat min
näring som frilans även om jag försökt
bredda mina ämnesområden genom att
göra kortvariga ”utflykter” inom skog,
jakt, hälsovård och häst.  

För den som inte kommer ihåg här
nämnda supplement, vilket måste vara
ganska många, har jag under senare år
då och då medverkat i Svensk Veterinär-
tidning med bilder då redaktören med
någon dags varsel behövt ”en katt som
klöser en djurvårdare” eller ”en häst som
genomgår hältutredning” etc.

– Nio månader framöver hoppas jag
kunna prestera både text och bild i
angelägna ärenden. Ring eller maila
gärna om reportageuppslag, se redak-
tionsrutan.

Tillrättaläggande om
Norocarp

■ C-G Sjösten, N-vet AB vill meddela
följande: På SVFs skrivbordsunderlägg
2005 listar N-vet AB  Norocarp vet tabl
bland företagets produkter. Denna pro-
dukt är inte godkänd av LMV och till-
handahålles för närvarande inte.
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läkemedel

Föreläsare är hovslagare Allan Ferrie, Scotland.
Allan är utbildad på veterinärhögskolkan i Glasgow. Han har arbe-
tat i 30 år och examinerar både gesäller och mästare. Han har
även tre andraplaceringar i Calgarys hovslageri-WM.

Fredag 18 mars
12.00 Lunch på hotellet
13.00 Föreläsning

• skoning av platthov
• skoning vid rörelsestörning
• skadeförebyggande skoning med hoven i balans
• samarbete mellan hovslagare och veterinär

19.00 Middag

Lördag 19 mars
07.30 Frukost
08.30 Gemensam avfärd till Flyinge
09.00 Allan Ferrie visar praktiskt gårdagens teori
11.00 Lunch och tid för frågor och diskussion

Kurskostnad: 1 500 kr (Boende och måltider under kursen ingår
ej. Boende kan bokas på hotell Stensson, tel 0413-55 44 33.)

Anmälan sker till SHF postgiro 114113-4, senast den 21 februari.
Glöm inte ange namn och telefonnummer vid anmälan.
SHF kansli: 018–429944

Inbjudan 
Clinic för veterinärer och hovslagare
18–19 mars i Eslöv, Hotell Stensson

Per Carlsson är från den
10 januari ny ordinarie
kanslichef vid Sveriges
Veterinärförbund. 

Under årets första nio månader arbetar
Suzanne Fredriksson som journalist vid
Svensk Veterinärtidning.

kanslinytt
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Klinikveterinär, heltid
till ATG hästklinik Bergsåker, Sundsvall

Vi söker en veterinär till vår klinik vid Bergsåkers travbana i Sundsvall. 

Kliniken är en nybyggd och välutrustad operationsklinik med för närvarande tre heltidsanställda
veterinärer. Vi bygger nu ut kliniken för att utvidga den medicinska verksamheten. Därför behöver vi
förstärka med ytterligare en veterinär för att möta den ökande efterfrågan.

Vi söker en hästveterinär, gärna med specialistkompetens i hästens sjukdomar. Är du medicinskt
inriktad är det en fördel. 

Det är viktigt att du är engagerad i ditt arbete och är intresserad av utveckling i din yrkesroll. Vi söker
dig som har ett genuint hästintresse och som har god samarbetsförmåga.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av klinikchef Catharina Fischerström, tfn 060-66 81 80.

Din ansökan vill vi ha senast den 14 februari 2005 till Eva Ljungquist, ATG Hästklinikerna AB, 
161 89 Stockholm, eller eva.ljungquist@atg.se.

ATG Hästklinikerna utför kvalificerad hästsjukvård på 23 kliniker
på olika platser i landet och driver också Hovslagarskolan i Skara.
Vi är sammanlagt över 100 anställda, varav ett 40-tal veterinärer.
Vi behandlar alla sorters hästar med betoning på sporthästar.

SVENSKA

■ Nya
12–13/3 -05. KURS I ENDOKRINOLOGI HOS

HUND OCH KATT arrangeras i Strömsholm
av Regiondjursjukhuset Strömsholm.
Info: Lena Andersson, tel: 0220-458 81,
e-post: lena.andersson@regdjsh.se 
(se annons i denna tidning)

17–18/3 -05. KURS I REPRODUKTIONS-
ORGANENS SJUKDOMAR HOS HUND OCH KATT

arrangeras i Uppsala av Kompetens-
centrum smådjur. Info: Internet:
http://smadjur.slu.se, e-post: 
kompetenscentrum.smadjur@slu.se
eller tel: 018-67 29 42 
(se annons i denna tidning)

18–19/3 -05. CLINIC FÖR VETERINÄRER OCH

HOVSLAGARE arrangeras i Eslöv av
Svenska Hovslagareföreningen. 
Info: SHF kansli tel: 018-42 99 44. 
(se annons i denna tidning)

18–20/3 -05. SMALL ANIMAL EXTERNAL

SKELETAL FIXATION COURSE arrangeras i
Strömsholm av Regiondjursjukhuset
Strömsholm. Info: Lena Andersson, 
tel: 0220-458 81, 
e-post: lena.andersson@regdjsh.se 
(se annons i denna tidning)

6/4 -05. TEMADAG OM VACCINATION AV

HUND OCH KATT arrangeras i Stockholm
av Läkemedelsakademin i samarbete
med Sektionen Läkemedel för djur.
Info: kurssekr Annette Lindberg, 
tel: 08-723 50 48, e-post: Annette.
Lindberg@lakemedelsakademin.se 
Internet: www.lakemedelsakademin.se  

7–8/4 -05. KURS I VETENSKAPLIGT SKRIVSÄTT

arrangeras i Uppsala av Kompetens-
centrum smådjur. Info: Internet:
http://smadjur.slu.se, e-post: 
kompetenscentrum.smadjur@slu.se
eller tel: 018-67 29 42 
(se annons i denna tidning)

9–10/4 -05. SÄLLSKAPETS FÖR SMÅDJURS-
REPRODUKTION 2005 ÅRS KURS OCH ÅRSMÖTE

anordnas på Kolmården. 

Info: Annika Bergström, e-post:
Annika.Bergstrom@kirmed.slu.se 
(se annons i denna tidning)

15–16/4 -05. KURS I DJURSKYDD FÖR SMÅ-
DJURSVETERINÄRER arrangeras på Lidingö,
Stockholm av Sveriges Veterinärförbund
och Sveriges lantbruksuniversitet. 
Info: Marianne Lundquist, 
Sveriges Veterinärförbund, Box 12709,
112 94 Stockholm. Tel: 08-545 558 20,
e-post: marianne.lundquist@svf.se 
(se annons i denna tidning)

22/4 -05. KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR HOS

HUND OCH KATT – TONVIKT PÅ RISKER FÖR

RESANDE DJUR arrangeras i Uppsala av
SVA. Info: Internet: www.sva.se 
(se annons i denna tidning)

23–24/4 -05. KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR

HOS HUND OCH KATT – TONVIKT PÅ INHEMSKA

SJUKDOMAR arrangeras i Uppsala av SVA.
Info: Internet: www.sva.se
(se annons i denna tidning)

12–13/5 -05. SKALPELLENS VÅRMÖTE

arrangeras i Stockholms skärgård. Info:

kongresser
& kurser
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Ulf Axelsson, Jönköpings smådjurs-
klinik, Strandängen, 
555 94 Jönköping, tel: 036-37 91 91. 
(se annons i denna tidning)

26–27/5 -05. KURS I HEMATOLOGI HOS HUND

OCH KATT arrangeras i Uppsala av Institu-
tionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, avdelningen för
bilddiagnostik och klinisk kemi, SLU. 
Info: Inger Lilliehöök, e-post:
Inger.Lilliehook@bvf.slu.se. 
Annons kommer i SVT nr 3.

24–25/9 -05. KURS I GENETIK OCH SMÅDJURS-
AVEL arrangeras i Uppsala av Kompetens-
centrum smådjur. Info: Internet:

http://smadjur.slu.se, e-post: 
kompetenscentrum.smadjur@slu.se
eller tel: 018-67 29 42 
(se annons i denna tidning)

15–16/10 -05. KURS I ETOLOGI arrangeras i
Uppsala av Kompetenscentrum smådjur.
Info: Internet: http://smadjur.slu.se, 
e-post: kompetenscentrum.smadjur@
slu.se eller tel: 018-67 29 42 
(se annons i denna tidning)

24–25/11 -05. KURS I MJUKDELSKIRURGI

arrangeras i Uppsala av Kompetens-
centrum smådjur. Info: Internet:
http://smadjur.slu.se, e-post: 

kompetenscentrum.smadjur@slu.se
eller tel: 018-67 29 42 
(se annons i denna tidning)

■ Tidigare publicerade
15–16/1 -05. DISTANSDOMAR- OCH VETERINÄR-
TRÄFFEN arrangeras i Simlångsdalen,
Halmstad. Arr: Svenska Ridsport-
förbundet (SVT 16/04)

27–29/1 -05. SVS KURS I HÄLTDIAGNOSTIK

HOS HUND, Västerås och Strömsholm.
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB (SVT 14/04)
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Menhammar söker nu, för anställning på hel- eller deltid (alternativt säsongsanställning) en:

Travhästintresserad veterinär
Du skall, tillsammans med vår platschef veterinär Johan Hellander, arbeta med stuteriveterinärens
sedvanliga arbetsuppgifter men också med förebyggande och terapeutisk hästhälsovård av våra ston
och unghästar på Menhammar. Arbetet medför viss beredskapstjänstgöring under del av året varför vi
värdesätter Din möjlighet att bosätta Dig på eller i närheten av Ekerö. Tjänstebostad kan ordnas.

Tidigare erfarenhet från stuteriverksamhet och klinisk hästpraktik är naturligtvis meriterande men inget
absolut krav. Eftersom du inte bara kommer att kunna påverka veterinärmedicinska aspekter av vår
verksamhet, utan också delta i och kunna påverka vår totala hästhållning, ser vi gärna att Du också har
ett gediget allmänt hästkunnande.

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av: 
- vår platschef, veterinär Johan Hellander, telefon 08-772 05 24 eller 070-772 05 24 eller från 
- vår personalavdelning, Lillemor Rönnblom, telefon 08-772 07 37. 

Din ansökan med sedvanliga ansökningshandlingar och löneanspråk vill vi ha senast den 4 februari 2005
per post till:

Menhammar Stuteri AB
HR avdelningen/Lillemor Rönnblom
Box 17120
104 62 Stockholm 

eller per e-post till lillemor.ronnblom@soyagroup.com.

Menhammar Stuteri AB ligger på det natursköna Ekerö och bedriver jordbruk, uppfödning samt träning
och tävling med travhästar. Det finns cirka 300 hästar på gården som består av 730 ha mark varav
200 ha är produktiv jordbruksmark. Verksamheten har utökats under de senaste åren och idag arbetar
omkring 50 personer på Menhammar. Utöver verksamheten i Sverige bedriver vi också uppfödning och
tävling i USA och Frankrike. På Menhammar står för närvarande sex avelshingstar.
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11–12/2 -05. UPDATES IN FELINE MEDICINE,
Wallby Säteri. Arr: Wallby Säteri. 
(SVT 15/04)

14–18/2 -05. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION – HÄST. Arr: SLU (SVT 14/04)

18–19/2 -05. KURS I BEDÖMNING AV FRAKTUR-
FALL – SMÅDJUR, Västerås. Arr: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB
(SVT 14/04)

22–25/2 -05. CURRENT CONCEPTS IN LARGE

ANIMAL INTERNAL MEDICINE, Part 1, SLU,
Uppsala. Arr: NOVA University
Network (SVT 16/04)

10–11/3 -05. GRUNDKURS I SMÅDJURSTAND-
VÅRD arrangeras i Jacob Hansens Hus,
Helsingborg. Arr: Södra Regionens
Kursnämnd och Sveriges Tandläkar-
förbund (SVT 16/04)

15–16/3 -05. SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDENS

FORTBILDNINGSKONFERENS, Bålsta 
(SVT 12/04, annons SVT 1/05)

16/3 -05. INTERVET SYMPOSIUM – KVARKA

HOS HÄST Skåne. Arr: Intervet AB 
(SVT 16/04)

17/3 -05. KURS FÖR EGNA FÖRETAGARE –
KONSTEN ATT MARKNADSFÖRA OCH SÄLJA SIG

SJÄLV, Göteborg. Arr: SACO i samarbete
med medlemsförbunden. (SVT 15/04)

17/3 -05. INTERVET SYMPOSIUM – KVARKA

HOS HÄST, Stockholm. Arr: Intervet AB
(SVT 16/04)

19–20/3 -05. GRUNDKURS I KANIN- OCH

GNAGARSJUKDOMAR, Spånga gymnasium,
Stockholm. Arr: Djurkliniken
Roslagstull m fl (SVT 16/04)

14–16/4 -05. HJÄRTSJUKDOMAR HOS HUND

OCH KATT, Wallby Säteri. Arr: Wallby
Säteri. (SVT 15/04)

23–24/4 -05. VE-TA DAGARNA – INTENSIV-
VÅRD HÄST OCH SMÅDJUR. Tylösand,
Halmstad. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB (SVT 14/04)

23–24/9 -05. KURS I JOURNAL- OCH INTYGS-
SKRIVNING, Stockholm. Arr: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB
(SVT 14/04)

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

– GRUNDLÄGGANDE FRAKTURBEHANDLING,

Mälardalen. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB (SVT 14/04)

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

12/11 -05. KURS I DIAGNOSTIK AV BLÅSLJUD

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

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
12–13/2 -05. KURS I MAGNETIC RESONANCE

IMAGING OF THE HOOF, HOOF JOINT AND

PASTERN JOINT IN HORSES arrangeras i
Bonn, Tyskland av Arbeitsgruppe Pferd
i samarbete med Tierärztliche Klinik 
für Pferde Burg Müggenhausen. Info:
Arbeitsgruppe Pferd, c/o Arno Lindner,
Laurahöhe 14, D-45289 Essen,
Tyskland. Tel: 0049-201-571 88 73,
fax: 0049-201-571 88 74, 
e-post: contact@agpferd.de 
Internet: www.agpferd.de 

7–10/4 -05. BSAVA CONGRESS 2005 
arrangeras i Birmingham, UK av British
Small Animal Veterinary Association.
Info: BSAVA, Woodrow House, 
1 Telford Way, Waterwells Business Park,
Quedgeley, Gloucester GL2 2AB, UK.
Tel: +44-01452 726720, 
e-post: congress@bsava.com, 
Internet: www.bsava.com.

30/9–2/10 -05. EQUINE NUTRITION

CONFERENCE, ENUCO, arrangeras i
Hannover, Tyskland och organiseras av
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Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor. Med konsumenternas bästa
för ögonen arbetar vi för säkra livsmedel. Vi kontrollerar maten, undersöker livsmedels sammansättning
och näringsvärde, ger råd och anvisningar samt visar vägen mot bra matvanor. På Livsmedelsverket i
Uppsala arbetar ca 300 personer. Ytterligare ca 190 medarbetare återfinns inom besiktningsveterinär-
organisationen (BVO) på slakterierna runt om i vårt land.  Se även www.slv.se.

Livsmedelsverket söker 

Besiktningsveterinärer
till besiktningsveterinärorganisationen, BVO, med placering vid nedanstående slakterier

• Luleå. Två tjänster med sysselsättningsgrad 100 % respektive 75 %. I enheten ingår 2 slakterier och
4 exportanläggningar. Märk ansökan med dnr 288/05.

• Ullånger. I enheten ingår 1 slakteri och 3 exportanläggningar. Märk ansökan med dnr 289/05.
• Torsåsen. I enheten ingår 1 fjäderfäslakteri . Märk ansökan med dnr 290/05.

Arbetsuppgifter
Som besiktningsveterinär är dina huvudsakliga arbetsuppgifter köttbesiktning och hygienövervakning. 

Kvalifikationer
Du är legitimerad veterinär, gärna med erfarenhet av köttbesiktning. Körkort och egen bil är ett krav.
Viss administrativ erfarenhet är önskvärd. Vissa krav kommer att ställas på synskärpa, färgsinne och för-
måga att känna lukt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. För tjänsten
på Torsåsen är erfarenhet av besättningskontroll och besiktning av fjäderfä en merit.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar: administrativ chef Pia Holmqvist, tel 018-17 55 00, eller besiktningsveterinär
Lena Forsman, tel 0613-102 70 (tjänsten i Ullånger). Facklig företrädare är Leif Skarhed, tel 0511-250 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2005 under adress: Livsmedelsverket, Box 622,
751 26 Uppsala eller via e-post: livsmedelsverket@slv.se

Livsmedelsverket är huvudman för besiktningsveterinärorganisationen (BVO) som är
en fältorganisation under Tillsynsavdelningen/Enheten för köttillsyn. BVO:s personal
utövar köttkontroll och annan tillsyn på slakterier och köttproducerande anläggningar i
hela landet, totalt mer än 200 anläggningar. Verksamheten finansieras genom avgifter
som tas ut från företagen. Fältorganisationen leds och stöds av en grupp om 20
personer placerade i Uppsala. 

Manfred Coenen och Arno Lindner.
Info: Arno Lindner, Laurahöhe 14, 
D-45289 Essen, Tyskland. 
Tel: 0049-201-571 88 73, 
fax: 0049-201-571 88 74, 
e-post: contact@agpferd.de, 
Internet: www.equinuco.info

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

TIL VELFÆRDVURDERING I PRAKSIS, Danmark
(SVT 13/04)

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

AF RÅVARER (MODUL 2 INOM FØDEVARE-
KVALITET OG –SIKKERHED), Danmark 
(SVT 13/04)

14–17/3 -05. KURS I INTENSIVVÅRD FÖR HUND

OCH KATT, Teneriffa. (SVT 14/04)

18–20/3 -05. CICADE 2005. INTERNATIONAL

CONFERENCE ON SPORT HORSES arrangeras i
Santiago, Chile (SVT 14/04)

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

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

4–6/4 -05. SYMPOSIUM OM MARKER VACCINES

AND DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC TESTS IN
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DISEASE CONTROL AND ERADICATION, Ames,
Iowa, USA (SVT 16/04)

11–15, 18/4 -05. LABORATORY ANIMAL

PATHOLOGY, COURSE NO. 150131, Danmark
(SVT 15/04) 

19–21/4 -05. ANAESTHESIA, ANALGESIA AND

EUTHANASIA, COURSE NO. 150133,
Danmark (SVT 15/04

11–12/5, 18–19/5, 25–26/5, 22/6 -05.
KURS I FØDEVAREBIOTEKNOLOGI (MODUL 3
INOM FØDEVAREKVALITET OG –SIKKERHED),
Danmark (SVT 13/04)

11–14/5 -05. 30TH WORLD CONGRESS OF

THE WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY

ASSOCIATION WSAVA/FIAVAC/AMMVEPE,
Mexico City. (SVT 13/04)

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

FEDERATION INTERNATIONAL MASTITIS

CONFERENCE, Maastricht, Nederländerna.

27–29/6 -05. 2005 ANNUAL CONFERENCE

ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE, SCIENCE –

PREVENTION – CONTROL, Betheshda,
Maryland, USA (SVT 16/04)

1–3/9 -05. EUROPEAN SOCIETY FOR DOMESTIC

ANIMAL REPRODUCTION (ESDAR) 9TH

ANNUAL CONFERENCE, Murcia, Spanien.
(15/04)

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

3–5/10 -05. KURS I NEW DIAGNOSTIC

TECHNOLOGIES: APPLICATION IN ANIMAL

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

16–20/10 -05. THE 20TH INTERNATIONAL CON-
FERENCE OF THE WORLD ASSOCIATION FOR THE

ADVANCEMENT OF VETERINARY PARASITOLOGY

(WAAVP 2005 Conference),
Christchurch, Nya Zealand (15/04)
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Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Gamleby – ett långtidsvikariat 100 % t.o.m. 31 juli 2005 
(dnr 06-135/05)

Finsta – en heltidsanställning (dnr 06-136/05)

Fullständig annons finns på internet: 

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 9 februari 2005.

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

Länsstyrelsen har genom en omorganisation samlat sin veterinära kompetens i en
veterinärenhet med fyra veterinärer och två administratörer i Skara, ett av landets
veterinära centra.

Vi söker ersättare för en av våra länsveterinärer. Anställningen är tillsvidare och
med placering på vår veterinärenhet i Skara. Tillträde sker efter överenskommelse.

Som länsveterinär får du ett självständigt ansvar för att handlägga veterinära frågor
angående djurskydd, livsmedelshygien, smittskydd och allmänna veterinära frågor.
Vi förväntar oss att du har en väldokumenterad, allsidig erfarenhet från olika veteri-
nära områden. Som person måste du ha lätt för att bygga upp och upprätthålla goda
kontakter såväl internt som externt. Körkort och god datorvana (Office-paketet) är ett
krav.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta chefen för veterinärenheten, Ingrid
Eilertz (0706-36 21 70) eller personalchefen Jan W Carlsson (0705-65 36 21).
Fackliga kontaktpersoner är för SACO Per Olsson, för ST Åke Lidén och för SEKO
Per Strandh. Samtliga kan nås via vår växel på telefon 031-60 50 00.

Du är välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2005 under adress:
Länsstyrelsen, Personalenheten, 403 40 GÖTEBORG. Märk ansökan ”112-65224-
2004”.

Länsveterinär i Västra Götalands län

Länsstyrelsen är genom sin
mångfald av verksamhetsom-
råden och arbetsuppgifter en
intressant myndighet och en 
stimulerande arbetsplats.

Länsstyrelsen företräder regering-
en i Västra Götalands län och står

för rättssäkerhet, mångfald och
hållbara helhetslösningar.

Vi sätter värde på de kvalitéer
som etnisk och kulturell mångfald

kan tillföra verksamheten. 

Mer information om
Länsstyrelsen finns på vår 

hemsida: www.o.lst.se 

LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

När du skriver till veterinärtidningen 
– tänk på att illustrationer underlättar
läsandet.
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND

STYRELSE

Ordförande: Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande:
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

BO EBERHARDSON 070-279 59 81
TORKEL EKMAN 018-38 44 11 
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20
ANETTE KARLSSON 0510-248 44  
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35
PER SAHLANDER 0171- 44 20 93
THOMAS SVENSSON 0370-813 61

SVERIGES VETERINÄR-
MEDICINSKA SÄLLSKAP

KOLLEGIUM

Ordförande:
THOMAS SVENSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

ANNA FORSLID

KARIN GRANATH

ANNE HAGLUND

PATRICIA HEDENQVIST

ANNA EINARSSON

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

SVENSKA DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF

Ordförande: BJÖRN SWENSON

Sekreterare: LARS-ERIK STABERG

SVENSKA BESIKTNINGSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – BVF
Ordförande: LEIF SKARHED

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: VAKANT

Sekreterare: LIZA FRIBERG

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

Sekreterare: JOHAN HELLANDER

FÖRENINGEN 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

PRIVAT PRAKTISERANDE 
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA 
VETERINÄRERS FÖRENING – DAVF
(VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare:  ANETTE KARLSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: ANNA FORSLID

Sekreterare: CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: ANNE HAGLUND

Sekreterare: JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: KARIN GRANATH

Sekreterare: ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: ANNA EINARSSON

Sekreterare: MARIE FLÖISBON

Cryptosporidium parvum är en encellig, zoonotisk parasit som orsakar diarré hos nötkreatur och människa.
Ett doktorandprojekt kommer att genomföras med målsättning att kartlägga parasitens förekomst och
spridningsvägar hos svenska nötkreatur. Detta görs för att klargöra dess betydelse för kalvhälsan i
svenska mjölkkobesättningar och för att belysa olika spridningsvägar från djur till djur och från djur till
människa. Projektet genomförs vid SLU:s Institution för kliniska vetenskaper i samarbete med SVA.

Arbetsuppgifterna för doktoranden omfattar planering och genomförande av provtagningar och
informationsinsamling i besättningar, laboratorieanalys av prover, bearbetning av data med hjälp av
epidemiologisk/statistisk metodik samt publicering av resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Lämplig bakgrund för tjänsten är veterinär- eller husdjursagronomexamen.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av docent Camilla Björkman (tel. 018-671778, e-post
camilla.bjorkman@kv.slu.se) eller avdelningschef Rauni Niskanen (tel. 018-672895, e-post
rauni.niskanen@kv.slu.se).

Facklig företrädare för SACO är Madeleine Tråvén (tel. 018-671782, e-post madeleine.traven@kv.slu.se).

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr 5/05-0013 samt meritförteckning och övriga
handlingar, som skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 16
februari 2005.

Doktorandtjänst i ämnet idisslarmedicin
vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala
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VART TOG DOM vägen? Dom där gamla bönderna med lugnt
tempo, pipan i munnen, och en Ferguson gråsugga med upp-
fälld slåtterkniv. När korna hette Rosa, Kruslinda och Sköna,
och inte 89075-245-4. Det var bara straffångar som hette så.
Bönderna med det sunda förnuftet som förstod varför saker
och ting hände. Som förstod varför kalven kom baklänges.

”Semin hade vänt röret fel. Jag såg’et. Tacka vet jag Hero.
Då kommer kalvarna rätt.”

Sug på pipan. Och som förstod varför det alltid blev för-
lossningsutryckning för veterinären när vädret var som sämst.
Regn, mörker och snöstorm. Det var ju självklart. 

”När koa är högdräktig så ä’re högt tryck i magen på’na, 
å när det blir lågtryck ute blir tryckskillnaden för stor. Då
kommer kalven.”

Dagens bonde hade säkert skyllt på kortison och prosta-
glandiner. Gud, så tråkigt!

DIAGNOSERNA OCH BEHANDLINGARNA var lättare också. Var
det inte torparsjuka eller småbrukarsjuka, så var det skravel-
sjuka eller herrgårdssjuka. Diarré och hosta var Umesjuka.
Liggande ko kalk och stående ko penicillin. En halv flaska
om dagen.

Till och med koskiten var bättre förr. Vem vågar idag stå
bakom en ko som hostar? Skiten då var som stänkfria kanel-
bullar, som låg kvar på golvet när kon reste sig. Dagens 
koskit är som ett tvåkomponentslim. Härdar direkt i kontakt
med ko.

Och Jordbrukarnas föreningsblad, vart tog den vägen?
Tidningen som alltid lades fram på en stol i lagårn för att 
ställa veterinärväskan på. Emaljerat handfat med varmvatten,
oöppnad Palmolive och en broderad nystruken linne-
handduk låg där redan. I föreningsbladet kunde man, medan 
man tvättade sin rektalhandske, läsa allt om n’Hedlund från
Rådom, jordbruksministern som var bondeförbundare men
ändå satt i en socialdemokratisk regering. Och svarade rakt
på alla frågor utan att tillsätta en utredning.

OCH SÅ HAR VI DET HÄR med hölador. Det är bara att titta på
nativiteten. Den sjunker ju i takt med att höladorna försvin-
ner. Jag kan garantera att hölador är roligare än ensilagebalar.
Det var på den tiden när filmerna utspelade sig i bondemiljö.
Bertil Boo var den sjungande bonden och Sigge Fürst var
polis. Att slakta en ko på filmen gav bara en bild av vardags-

livet. Ville man chockera så lät man pigan på gården och stu-
denten från stan klä av sig och bada i skogstjärnen.

Idag är det precis tvärtom. Att någon badar naken varken
upprör eller upphetsar. Skulle däremot en ko slaktas på film-
duken blir det närmast upplopp och skriverier. Kanske det
till och med bränns en slakteribil någonstans. Så när det så
äntligen annonserades en bondfilm till byn kände jag till-
fredsställelse och gick för att skåda. Men några bönder fanns
inte med i filmen. Och man slaktade bara människor, så
ingen reagerade särskilt.

Och vart tog dom vägen? Pasteurella multocida, Chlamydia
psittaci, Neisseria ovis och Ostertagia circumcinta. Allihopa
byter namn. I nästa steg byter dom väl namn med varandra
också, bara för att jäklas med stagnerande veterinära minnes-
centra. Till och med veterinärhögskolan har bytt namn. Måste
alla byta namn? Nä, tacka vet jag Eimeria ninakohlyakimovae.
Den byter aldrig.

Det är egentligen bara en sak som jag har svårt för med det
där forntida. Att även jag var bättre förr.

KALLE HAMMARBERG

❘ ❙ ❚ kåseri
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Det var bättre förr
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Utanför Europa: 1 610 kronor.

66 N U M M E R  1 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

SPECIALISTKOMPETENS

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:83 har
SVS den 6 december 2004 utfärdat
intyg om specialistkompetens i livs-
medelshygien för
• Kristina Galvenius

PERSONNOTISER

Födelsedagar i februari 2005

VIVECA MATTESSON, Dingle, 50 år den 2/2
ULF KYLDÉN, Hökerum, 60 år den 5/2
ANN THORÉN, Vrestorp, 50 år den 8/2
CLAES-GÖRAN LILJA, Fåker, 60 år den 9/2
KERSTIN VIKMAN, Torsby, 50 år den 13/2
VIKTOR HULTSVED, Karlstad, 70 år 
den 14/2
CLAES KIHLBERG, Uppsala, 60 år den 16/2
PIA FORSBERG, Uddevalla, 50 år den 19/2
CARL BERTIL THORELL, Förslöv 75 år 
den 20/2
ANNMARIE WEBERG, Orsa, 50 år den 20/2
ALI SAHEBI, Karlstad, 60 år den 21/2
LENA MATTSSON, Vetlanda, 50 år den 22/2

NILS WALLIN HÅKANSON, Kolbäck, 50 år
den 22/2
CHARLOTTE HILLERSTRÖM, Munka Ljungby,
60 år den 23/2
MATS GRABELL, Växjö, 80 år den 24/2
STEN HJERTQVIST, Brålanda, 60 år 
den 25/2
BÖRJE GUSTAFSSON, USA, 75 år den 26/2
LARS ERIK ULLBERG, Sigtuna, 75 år 
den 26/2
SVEN REJNÖ, 60 år den 26/2

Avliden
F distriktsveterinär RAGNAR JANSON

har avlidit den 15 december 2004. Han
föddes 1912 i Göteborg, Göteborgs och
Bohus län, avlade studentexamen där
1931 och veterinärexamen 1940. Han
arbetade som assistentveterinär vid
Västmanlands läns hushållningssällskap
1945. 1950 innehade han en tjänst som
distriktsveterinär i Nossebro och 1974 
i Vara med stationeringsort Nossebro,
från vilken tjänst han pensionerades
1977. Han verkade även som bataljons-
veterinär vid fältveterinärkåren 1943 och
i kårens reserv 1947.

Smådjursklinik i Helsingborg
uthyres (1–2 vet)

Är Du/Ni pigg på att arbeta ”lagom mycket”, 30–50% initialt, i
trevlig 2-vet.kllinik, Helsingborgs city, med f n bara en veterinär?
Du har gångavstånd till det mesta, i vacker stadsmiljö med posi-
tiva väl motiverade djurägare.
Med anledning av annalkande ornitologisäsong, och framgent,
finnes möjlighet till eget företagande.

Krav:
• eget personalansvar/företagande
• självständigt arbete var 3:e vecka för 1–2 veterinärer

Arbetsschemats specifika upplägg kan dock vara tämligen flexibelt
och individuellt anpassat.
Idé: 1–2 dagar i veckan vecka 1 och 2. Vecka 3 självständigt arbete.
Kliniken är naturligtvis utrustad med röntgen, fullst blodlab, utbildn
mikroskop, endoskopi etc.

Låter det intressant!?

Maila eller skicka några rader om Dig/Er till:

sofieberg@helsingborg.mail.telia.com
eller

Veterinärkliniken Sofieberg
Tågagatan 30

254 39 Helsingborg
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