
TRESSADE DJUR har vi numera en handlingsplan för – men hur är det
med stressade veterinärer?
Sveriges Veterinärförbund har under årens lopp hanterat många arbets-

relaterade problem och löst merparten på ett för medlemmen bra sätt. I takt
med att ohälsan på landets arbetsplatser generellt sett tenderar att öka har
även veterinärförbundet fått känna av en ökning av enskilda medlemsärenden
med arbetsplatsmobbning och olika typer av stress – sjukdomspanoramat
har gradvis förändrats.

När problemen väl kommer till förbundets bord råder inte sällan en låst
konflikt där det finns många ”surdegar” att lyfta undan – det kräver mycket
tid, engagemang och resurser. Bland annat mot bakgrund av detta bildades
under 2004 inom förbundet en arbetsmiljögrupp som skulle fungera som
ett beredande utskott till förbundsstyrelsen. Målet är att ta hand om arbets-
relaterade problem på ett mer strukturerat och bredare sätt. Genom att 
utarbeta en plan med checkpunkter för handläggningen av denna typ av
ärenden kan man komma in tidigare i processen för att undvika onödiga
”långbänkar”. Ibland har förbundet behov av att inhämta hjälp av olika
expertorgan inom speciella områden som t ex arbetsmiljö och socialförsäk-
ringsrätt. Sådan expertkompetens kan då köpas in. Så tog förbundet t ex
nyligen hjälp från LO-TCO Rättsskydd AB i ett arbetsskadeärende. Ett tio-
tal olika SACO-förbund utnyttjar denna kompetens, liksom ett 20-tal 
LO- respektive TCO-förbund.

Alla människor har rätt att känna trygghet i sin arbetssituation. Krisar det
– och det gör det då och då – är det viktigt att arbetsgivaren tar sitt ansvar
och genomför de förändringar som krävs för ett sunt arbetsklimat. Här
behövs utbildningssatsningar inom det arbetsrättsliga området för såväl
arbetsgivare som arbetstagare.

En av uppgifterna för SVFs arbetsmiljögrupp blir att närmare informera
sig om det kollegiala nätverk som veterinärförbundet har. Eventuellt kan
gruppen ha samröre med nätverket i form av t ex gemensam utbildning.
Förbundets kollegiala nätverk, som bildades 1999, består av en grupp vete-
rinärer (nio stycken för närvarande) som frivilligt och på ideell grund ställer
sig till förfogande för kolleger som av någon anledning behöver en samtals-
partner. På ett enkelt och förtroligt sätt kan man få prata med någon som
har god insikt i och som väl känner till veterinära livs- och arbetsvillkor.
Sekretess är självklart vid dessa samtal, man kan också vara anonym.

Ur medlemsperspektiv är det viktigt med ett förbund som
lyssnar och verkar målmedvetet för att skapa goda möjlig-
heter i arbetslivet. Problem lär inte kunna rationaliseras
bort – men vi kan förbättra hanteringen av dem. De kan
i bästa fall vara en språngbräda till vidare utveckling för
individen.

EVAMARI LEWIN

Ledamot i förbundsstyrelsen
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– DE FLESTA SOM JAG MÖTT

i mitt jobb under åren har
samma kommentar vid första
besöket, ”jag har ju aldrig haft
besvär förut…”. Man blir
lite överraskad när den första
varningen kommer, säger sjuk-
gymnast Christina Kaijser-
Alin, som arbetar på Kvarters-
akuten Serafen i Stockholm.

De allra flesta människor vet att
upprepade rörelser och statiska

belastningar är av ondo, ändå är det
ytterst få som förbereder sig på att det kommer
en dag när kroppen säger ifrån.

Christina började sin yrkesbana inom
idrottsmedicinen. Att jobba med idrottsmän är
inte ”svårt”. De är ytterst motiverade och gör
allt man säger, menar Christina. Även åldringar
kan vara väldigt lyhörda för träningstips.
Svårast är det att påverka medelålders yrkes-
verksamma och ofta tidsmässigt pressade per-
soner som bara har lite ont och begynnande
problem. 

– Det är ingen idé att tro att folk ska ändra
sitt beteende radikalt och pressa in besök på
gym eller dra på sig träningsoverallen och börja
springa efter att ha fått ”domen” hos sjukgym-
nasten. Däremot kan man med små medel och
konsekvens successivt förbättra både kondition
och styrka, samt underhålla det man har. Jag

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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Plötsligt en dag så händer det…

…du har fått ont någonstans. Tanken att 
du borde börja träna lite och sköta kroppen
bättre har börjat gro i ditt huvud. Så gott
som alla människor, yrkesverksamma eller
inte, får någon gång känning av en belast-
ningsskada. Veterinärer är inget undantag. 
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håller precis på med en 10 p kurs på Karolinska
Institutet som handlar om hur man åstadkom-
mer beteendeförändringar i kost och motion.
När vi började kursen fick vi analysera våra
egna vanor. Den egna uppfattningen om vad
man gör och hur det ser ut i verkligheten stäm-
mer inte alltid riktigt överens, säger Christina.

SJÄLV TRODDE HON att hon ”rörde sig mycket i
jobbet” t ex. En stegräknare avslöjade sanningen.

– För att ha någon märkbar hälsoeffekt
måste man gå över 10 000 steg om dagen. Det
är mycket. För att komma upp i den siffran
måste man promenera en bra sträcka utöver
springet mellan bil och patienter vid hem-
besök, spring i korridorer och till lunchrestau-
rangen t ex. Det är säkert en sanning som även
stämmer mycket bra på SVTs läsare.  

Utan att ha studerat hela veterinärkårens
villkor när det gäller fysiska insatser ingående,
menar Christina att de belastningsskador som
uppkommer har precis samma orsak som
inom många andra yrkeskårer. Tunga eller
upprepade lyft, lyft i fel ställning, t ex att lyfta
och vrida samtidigt, arbeta länge i samma ställ-

ning t ex vid operationsbord eller laborato-
rium, sitta vid dator eller i bilen. Det mesta
känns säkert igen.

Hur kan man med enkla medel och helst på
ett par minuter vara lite snäll mot kroppen?

– Vad man kan och bör göra beror på i 
vilken fas i livet man är och vad man har för
grund att stå på fysiskt, säger Christina. Det är
ju saker som alla veterinärer vet, det bör inte
vara någon nyhet för dem att även deras egna
leder slits ut eller att överbelastade muskler gör
ont. För många krävs det kanske ganska om-
fattande insatser, medan det tyvärr är ”kört”
för en del. Har man artros i knäna så har man
det. Då får man böja på ryggen. Alla kan dock
göra någonting. Framför allt gäller det att
väcka tanken att kanske, om inte i morgon så
i alla fall nästa vecka, börja ett ”bättre” liv…

MED LITE BÄTTRE lyft- och arbetsställningar,
lite mer syre i musklerna och ett par minuters
muskelvård efter arbetsdagens slut kanske du
blir en av dem som slipper gå till sjukgymnas-
ten och fälla kommentaren ”jag har ju aldrig
haft ont förut”.

❘ ❙❚ reportage

– Det finns många enkla
saker man kan göra för att
vara snäll mot sin kropp och
orka med arbetet bättre. 
Att ordinera tidspressade
patienter att börja gå på
gym eller jogga är oftast
ingen ide, säger sjukgymnast
Christina Kaijser-Alin.
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…så nästa gång du ska lyfta upp en hund på ope-
rationsbordet eller lasta i och ur bilen försök att
stabilisera ryggen genom att dra in nedre delen 
av magen och spänn skinkorna. Det här är något
som man gör under arbetets gång, helst ska det
sitta i ryggmärgen vid varje lyft. Att ha en stark
lårmuskulatur är självklart viktigt. Det är något
som man bör försöka grundlägga tidigt i karriären.
Det kommer att betala sig i övre medelåldern.

Merparten av alla belastningsskador sitter i skulderpartiet och det är framför allt kvinnorna som är drabbade.
Inte så konstigt, kvinnor utför samma tunga jobb som män men med 30 procents mindre muskelstyrka. Ett
enkelt sätt att träna och underhålla skulderpartiet är att skaffa ett par gummiband som man sätter fast t ex 
i ett dörrhandtag. Stå stadigt, dra in magen och spänn skinkorna, dra in hakan och sträck nacken. Dra ihop
skulderbladen med raka armar. Övning två utförs likadant fast med böjda armar.

Vid allt arbete där man lyfter eller står framåtböjd
är det viktigt att stå stadigt med breddade ben.
Slarva inte med utgångsställningen. Att stå helt rätt
när man behandlar djur är oftast inte möjligt, men
så långt det går bör man försöka använda knän
och höfter och minimera belastningen på ryggen.

1 2

3 4
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När arbetsdagen är slut är det bra med
lite ”after-work-work”. Hårt belastade
och spända muskler behöver tänjas ut. 
Vi koncentrerar oss på ”det värsta stället”,
nacke och skuldror. Rotera huvudet, ta
med samma sidas arm tag om huvudet
och böj det åt sidan samtidigt som du
försöker sänka axeln. Sätt andra handen
mot skinkan. Tryck huvudet emot handen
i 4–5 sekunder, slappna av och töj i minst
20 sekunder. 

Dra ihop skulderbladen, sträck upp
i nacken och dra in hakan så
mycket du kan. Man kan hjälpa till
genom att trycka med två fingrar
på hakan, håll i 20 sekunder.

Till sist bröstmuskulaturen. Håll axelleden 90
grader och sätt armen mot en dörrkarm t ex. 
Gå ett steg framåt med samma sidas fot, 
håll kvar armen på andra sidan dörrkarmen. 
Håll så i 20 sekunder. 

Värker det lätt i musklerna efter ett par timmars arbete i statisk
ställning? Då är det dags att ägna några minuter åt cirkulations-
övningar. Dra axlarna upp och ner, rulla med axlarna, pendla 

med armarna. Knyt händerna och håll mot axlarna. Upp med
armarna och spreta med fingrarna och rotera utåt, dra ner och
knyt händerna mot axlarna igen. 

5 6 7

8 9 10
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Den mikroskopiska rovsvampen
Duddingtonia flagrans är ett nytt
och icke-kemiskt alternativ och
komplement till traditionell parasit-
kontroll hos betesdjur. I denna 
artikel presenteras en treårig studie
där D flagrans utvärderades i två
fårbesättningar under typiska got-
ländska produktionsförhållanden.
Resultaten visar att lammen växte
bättre i gruppen som behandlades
med rovsvamp jämfört med den
obehandlade gruppen och båda
fårfarmarna upplevde att biologisk
kontroll med rovsvamp var till nytta
i deras fårproduktion.

INLEDNING
Parasitbekämpning hos betesdjur med
den mikroskopiska rovsvampen Dudding-
tonia flagrans har studerats i stora delar
av världen (5, 14). Rovsvampen har tre
grundläggande egenskaper som möjlig-
gör parasitbekämpning av nematoder:
1) sporformen överlever passage genom
mag-tarmkanalen, 2) i träcken på betet
gror sporerna och utvecklar hyfer och 3)
hyferna bildar ett tredimensionellt nät-
verk av nematodfångande strukturer
(Figur 1). De nematodfångande struk-
turerna bryter parasitens livscykel
genom att de infektiösa larverna för-
hindras att ta sig från träcken ut i betes-
gräset (5, 14).

Även om biologisk kontroll med
rovsvamp har framförts som ett av de
mer lovande icke-kemiska alternativen
till nematodbekämpning saknas fort-
farande studier gjorda under faktiska pro-
duktionsförhållanden och där driften i
huvudsak sköts av djurägarna själva.
Om rovsvamp ska kunna marknadsföras
kommersiellt måste effektiviteten vara
godtagbar även under de varierande
förutsättningar som råder på gårdsnivå.

I Västeuropa sker lamningen i de flesta
fall under en till två veckor på våren,
just före betessläppning. Strävan är
sedan att släppa tackorna med deras
lamm på ett bra och parasitfritt bete.
Brist på parasitfria beten gör dock att
samma vårbeten vanligtvis tas i anspråk

år efter år. Oavsett om tackorna avmas-
kats eller inte vid lamning sker en åter-
infektion i samband med betessläpp-
ningen på ett permanent bete på grund
av övervintrad smitta. De återsmittade
tackorna kontaminerar sedan betet
under flera veckor (1, 9, 10), vilket i sin
tur leder till en ökning av antalet infek-
tiösa larver i betesgräset senare under
säsongen. För lammens tillväxt kan ett
sådant bete vara förödande om de går
kvar eller återvänder under den tidiga
hösten (12, 13). Om antalet infektiösa
larver på betet kan reduceras genom att
utfodra tackorna med D flagrans när ägg
utskiljs med träcken skulle rovsvamp
fungera som ett attraktivt bekämp-
ningsalternativ. 

PETER J WALLER, veterinär, PhD, OLOF SCHWAN, leg veterinär, VMD,
BRITT-LOUISE LJUNGSTRÖM, biomedicinsk analytiker, 

ANNA RYDZIK, laboratorietekniker och GREGOR W YEATES, PhD.*

Bekämpning av inälvsmaskar hos får med
rovsvampen Duddingtonia flagrans

❘ ❙❚ vetenskap
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granskad artikel

FIGUR 1. En infektiös L3-larv som fångats, dödats och använts som substrat av 
rovsvampen D flagrans. Pilarna visar de motståndskraftiga vilsporerna. Hyfernas 
tredimensionella fångstnät markeras av de lösa pilspetsarna. 

FO
TO

: 
ST

EN
-O

LO
F

D
IM

A
N

D
ER

➤

SvT nr4/2005 Slutlig  05-03-22  09.09  Sida 11



För att utvärdera effekten av en dag-
lig dos rovsvamp under den första delen
av betessäsongen genomfördes en treårig
studie i två kommersiella fårbesättningar
på Gotland. Förutom att studera den
parasitförebyggande effekten och lam-
mens tillväxt, togs även jordprover från
betesmarkerna för att om möjligt påvisa
en eventuell påverkan av rovsvamps-
användningen på de jordlevande nema-
toderna. Utöver grundliga instruktioner
om rovsvampens verkningsmekanism
och om vikten av att dosera och utfodra
enligt försöksplanen överläts allt besluts-
fattande och övrig skötsel till djurägarna.

MATERIAL OCH METODER
Fårbesättningar och försöksupplägg
Två fårbesättningar ingick i studien 
(djurförsöksetiskt tillstånd inhämtat och
beviljat). Besättning B deltog under tre
säsonger, 2001 till 2003, medan besätt-
ning N ingick i försöket 2002 och 2003.
Endast tackor som lammade inom en
tvåveckorsperiod i mitten av april inklu-
derades och djuren fördelades slump-

mässigt i följande två behandlings-
grupper:

Svampgrupp: 20 tackor med tvilling-
lamm (bagglamm + tacklamm) med till-
gång till ett åkermarksbete på ca 4 ha 
(= vårbete, till vilket lammen återvände
under hösten). 

Kontrollgrupp: Motsvarande antal
tackor och lamm som i svampgruppen
med tillgång till ett likvärdigt vårbete till
storlek, betestillgång och kvalitet.

Före betessläpp avmaskades samtliga
tackor med en rekommenderad dos
ivermektin per oralt (Ivomec® vet, mix-
tur). Detta för att avlägsna inhiberade
parasitlarver från föregående års betes-
säsong och därmed motverka parasiternas
eventuella negativa effekt på tackornas
mjölkproduktion. Samtliga tackor till-
skottsutfodrades varje morgon med var-
dera ca 600 g koncentrat i tråg med
plats för alla tackor att äta samtidigt. I
svampgruppens koncentrat inblandades
noggrant 40 g D flagrans-sporer (Chr
Hansen A/S), vilket motsvarade den
rekommenderade dosen på ca 250 000

sporer/kg kroppsvikt/dag till en 80 kg
tacka (Figur 2). När lammen var ca åtta
veckor gamla (tidigt i juni) fördubblades
dosen svampsporer för att kompensera
för lammens konsumtion av koncentrat
+ svampsporer. Koncentratutfodringen
påbörjades vid betessläppning men in-
blandning av svampsporer startade inte
förrän två veckor efter betessläppning
och pågick sedan i sex veckor tills tack-
orna och lammen flyttades till sommar-
betet (slutet av juni). I samband med
flytten till det gemensamma sommar-
betet avmaskades lammen med en
rekommenderad dos Ivomec® vet, mix-
tur, för att avlägsna parasitbördan som
etablerats på grund av den övervintrade
smittan på vårbetet. Typiska gotländska
sommarbeten är återväxtbeten efter
ensilageskörd alternativt extensiva skogs-
beten eller kustnära hedmark vilka reser-
verats till fåren under de i normalfallet
varma och torra gotländska sommar-
månaderna.

Sommarbetet avslutades i mitten av
augusti då de avvanda lammen åter
grupperades efter behandlingsgrupp och
återvände till sina respektive vårbeten
för den avslutande betesperioden inför
slakt.

Parasitologiska undersökningar
Träckprov – tackor
Träck samlades rektalt från tio tackor
(50 %) per behandlingsgrupp vid fyra
tillfällen under betessäsongen. Proverna
togs med ca tre veckors mellanrum med
början vid betessläppning och avslut-
ning i samband med betesbyte till som-
marbete. I varje prov räknades antalet
nematodägg per gram träck (epg) (7).
Dessutom gjordes samlingsprov för larv-
differentiering (7).

Träckprov – lamm
Träckprov togs rektalt från 20 lamm
(50 %) per behandlingsgrupp. En första
provtagning genomfördes just innan
flytten till sommarbetet (sent i juni),
den andra vid återkomsten till vårbetet
(mitten av augusti) och avslutningsvis
två provtagningar med ca fyra veckors
mellanrum under hösten. Proverna ana-
lyserades enligt beskrivningen för tack-
orna.
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FIGUR 2. Djurägaren i försöksbesättning B, Dan Bonnevier, tillsätter rovsvampssporer 
i koncentratet inför den dagliga tillskottsutfodringen av tackorna. 
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Spårlamm
Spårlamm användes på de beten som
ingick i studien under de perioder som
försöksdjuren betade dessa. Spårlamm
används för att uppskatta antalet infek-
tiösa larver på betet under definierade
tidsintervall (vanligen 2–4 veckor). Två
spårlamm användes per bete och tillfälle
och så snart en omgång spårlamm stalla-
des in placerades två nya ut. Efter
installning hölls spårlammen inomhus i
två veckor i väntan på slakt och efterföl-
jande analys. För de tre omgångarna på
våren/försommaren och för sommar-
betet användes fjolårsfödda lamm som
spårlamm. Dessa avmaskades på stall vid
upprepade tillfällen med en rekommen-
derad dos Ivomec® vet mixtur, och hölls
före användning på försöksbetena på ett
separat bete som aldrig tidigare betats av
får. Den sista avmaskningen utfördes
aldrig närmare än fyra veckor före
användning på försöksbetena. De fyra
omgångar spårlamm som släpptes på
vårbetet under hösten var lamm födda
innevarande säsong. 

Vid slakt på det lokala slakteriet
insamlades spårlammens mag-tarmpaket
för kvantifiering av parasitbördan och
differentiering av larver och vuxna mas-
kar (3, 4).

Mag-tarmundersökning – försöks-
lamm 
Mag-tarmpaket från tolv lamm från 
vardera av de två försöksgrupperna i
besättning B analyserades vid slakt 2001
(3, 4). 

Lammtillväxt
Vägning av lammen utfördes vid födsel
och i samband med träckprovtagning. 
I båda besättningarna noterades en 
viss lammdödlighet som dock inträffade
för sent för att kunna ersättas med nya
lamm. Djurägarna beslöt själva när 
lammen skulle skickas till slakt och
urvalet baserades på att lammen skulle
vara i god kondition och ha en levande-
vikt på ca 45 kg. De lamm som inte
uppfyllde kriterierna behölls som vinter-
lamm.

Miljöeffekt på frilevande 
jordnematoder
I besättning B togs jordprover från
bägge behandlingsgruppernas vårbeten
för att bedöma effekten av D flagrans på
förekomsten av jordnematoder (Figur 3).
Dubbla jordprover togs per vårbete i
början, mitten och i slutet av samtliga
betessäsonger (18). Varje jordprov
bestod av ca 50 borrkärnor tagna till ca
20 mm djup och med diametern 18 mm.
Jordnematoderna separerades från jorden
(17) och totalantalet räknades innan
nematoderna konserverades inför den
efterföljande taxonomiska klassifice-
ringen (18). Jordens vattenhalt bestäm-
des vid varje provtagningstillfälle genom
torkning vid 80ºC i 48 timmar. 

Statistisk bearbetning
Skillnaderna mellan parasitbördan hos
spårlammen och försökslammen i kon-
troll- respektive svampgruppen och före-
komsten av jordnematoder i vårbetes-
fållorna där djuren i kontroll- respektive
svampgruppen betat bearbetades statis-
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FIGUR 3. Forskningsledare Peter Waller (till vänster) och veterinär Olof Schwan (i mitten) ger instruktioner om rovsvampen till djur-
ägaren i den ena försöksbesättningen. Jordprover togs från behandlingsgruppernas vårbeten för att bedöma effekten av rovsvampen
på jordnematoderna.
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tiskt genom variansanalys. För övriga
variabler genomfördes ingen statistik-
bearbetning varför resultaten enbart
presenteras som faktiska siffror eller arit-
metiska medelvärden. 

RESULTAT
Väder
Detaljerade meteorologiska data insam-
lades inte under försöksperioderna.
Under 2001 och 2003 var vädret i allt
väsentligt typiskt gotländskt med neder-
börd och temperatur som möjliggjorde
bra betestillgång vid betessläppning.

Inför flytten till sommarbetet i slutet av
juni försämrades dock betestillgången
på grund av torka. Resten av sommaren
var relativt regnfattig, men tillräcklig
nederbörd innan lammens återkomst
från sommarbetet i augusti gjorde att
vårbetet växt till sig tillfredsställande.
Betessäsongen 2002 var däremot den
torraste som någonsin rapporterats från
Gotland. Betestillgången var följaktligen
mycket knapp under sommaren och
hösten, vilket tvingade djurägarna att
tillskottsutfodra fåren med ensilage och
koncentrat.

Parasitologiska undersökningar
Träckprov – tackor 
Vid betessläppning var antalet nematod-
ägg per gram träck (epg) under detek-
tionsnivån (<50 epg) hos samtliga tackor
i båda besättningarna (Tabell 1). Obe-
roende av besättning och behandlings-
grupp påvisades nematodägg hos färre
än hälften av tackorna efter tre till fyra
veckor på bete. Högst äggutskiljning
noterades tidigt i juni för att sedan
minska till mycket låga nivåer inför 
flytten till sommarbete. Differentie-
ringen av infektiösa L3-larver visade att
Teladorsagia (Ostertagia) circumcincta
och Trichostrongylus spp var de vanligaste
arterna.

Träckprov – lamm 
Vid det första provtagningstillfället (25
juni) påvisades nematodägg i träcken
hos de flesta av de ca tio veckor gamla
lammen (Tabell 2). De flesta äggen var
av trichostrongylid typ men ett lågt
antal ägg från Nematodirus filicollis
återfanns också. Vid provtagningen
avmaskades samtliga lamm innan de
flyttades med sin tacka till sommarbetet.
Efter lammens återkomst till respektive
vårbete ca sex veckor senare var äggut-
skiljningen generellt låg med en tendens
till ökning under den senare delen av
säsongen. Identifiering av infektiösa 
L3-larver från träckkulturerna visade att

14 N U M M E R  4 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

År Datum Besättning B Besättning N

Kontroll Svamp Kontroll Svamp

Trich N filic Trich N filic Trich N filic Trich N filic

2001 25 jun* 468 20 203 0 — — — —
14 aug# 130 0 83 0 — — — —
14 sep 423 0 363 10 — — — —
23 okt 278 10 348 110 — — — —

2002 25 jun* 658 10 400 3 485 3 270 3
12 aug# 33 53 33 35 353 3 195 0
17 sep 235 78 278 30 573 15 578 8
21 okt 230 38 293 30 280 5 247 5

2003 25 jun* 730 10 710 5 730 0 603 0
11 aug# 110 33 175 40 85 0 90 0
10 sep 360 33 270 38 210 0 190 0
21 okt 436 185 365 50 528 64 188 0

Tabell 2. LAMMENS MEDELVÄRDE AV ANTAL NEMATODÄGG PER GRAM TRÄCK (EPG) FÖR BEHANDLINGSGRUPPERNA KONTROLL (N = 20) RESPEKTIVE SVAMP (N = 20)
FRÅN FÅRBESÄTTNING B (2001–2003) OCH N (2002–2003). (TRICH = ÄGG AV TRICHOSTRONGYLID TYP; N FILIC = NEMATODIRUS FILICOLLIS)

* Betesbyte till sommarbete för tackor och lamm samt avmaskning av lammen med ivermektin. 
# Lammen återvände till sina respektive vårbeten. 

År Datum Besättning B Besättning N

Kontroll Svamp Kontroll Svamp

2001 3 maj 0 0 — —
11 jun 135 100 — —
26 jun* 39 13 — —

2002 2 maj 0 0 0 0
22 maj 70 95 55 90
10 jun 245 425 265 160
25 jun* 160 260 160 5

2003 5 maj 0 0 0 0
20 maj 0 0 15 110

3 jun 65 10 70 100
25 jun* 5 0 0 10

Tabell 1. TACKORNAS MEDELVÄRDE AV ANTAL NEMATODÄGG PER GRAM TRÄCK (EPG) FÖR BEHANDLINGS-
GRUPPERNA KONTROLL (N = 10) RESPEKTIVE SVAMP (N = 10) FRÅN FÅRBESÄTTNING B (2001–2003)
OCH N (2002–2003).

* Betesbyte till sommarbete för tackor och lamm. 
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T circumcincta övervägde, med en anty-
dan till ökning av N filicollis senare på
säsongen.

Mag-tarmundersökning – spårlamm
och försökslamm 
Lammens parasitbörda beträffande
Teladorsagia circumcincta + Trichostron-
gylus spp och Nematodirus filicollis fram-
går av Tabell 3 och 4. De tre spår-
lammsundersökningarna på vårbetet
innan flytt till sommarbete visade att
spårlammen infekterades med likvärdiga
nivåer av övervintrad smitta bestående
av mer än 90 procent T circumcincta. I
besättning B var parasitbördan högre
hos spårlammen på svampbetet jämfört
med kontrollbetet det första året, men
lägre jämfört med kontrollbetet de två
avslutande åren. I besättning N sågs
ingen skillnad mellan behandlingarna
under något av de två försöksåren.

Spårlammsundersökningarna under
de sex veckorna på det gemensamma
sommarbetet visade att medelantalet
(n=4 lamm) T circumcincta i besättning
B var 4 000, 1 950 respektive 2 350
under de tre försöksåren (2001–2003),
medan antalet T circumcincta i besätt-
ning N var 3 800 respektive 2 250 år
2002 och 2003. För N filicollis var mot-
svarande antal 1150, 10 300 och 1 400 i
besättning B, och 100 och 175 i besätt-
ning N. Därutöver identifierades under
2001 Trichostrongylus axei och intestinala
Trichostrongylus spp i obetydligt antal
(≅50) i besättning B. Under de övriga
åren påvisades enbart T circumcincta
och N filicollis. 

De spårlammsundersökningar (om-
gång 4–7) som utfördes efter lammens
återkomst i augusti till sina respektive
vårbeten och fram till betessäsongens
slut, visade en blandinfektion av över-
vägande T circumcincta (>80 %) och
Trichostrongylus spp. I besättning B var
antalet parasiter högre hos spårlammen
på kontrollbetet jämfört med svamp-
betet under 2001 och 2002, och skill-
naden var större ju senare det var under
säsongen. Medelvärdet för parasitbördan
hos spårlammen i omgång 4–7 var signi-
fikant högre hos lammen från kontroll-
betet jämfört med de från svampbetet
för 2001 (p=0,02) respektive 2002

(p=0,05). Även i besättning N var anta-
let T circumcincta + Trichostrongylus spp
under 2002 högre på kontrollbetet än
på svampbetet, om än inte statistiskt
signifikant. År 2003 sågs dock ingen
skillnad mellan parasitbördan hos spår-
lammen i de båda grupperna. Medel-
antalet N filicollis (omgång 4–7) var
signifikant lägre (p=0,02) på svampbetet
jämfört med kontrollbetet i besättning
B år 2001. En sådan skillnad sågs inte i
någon besättning 2002 och 2003.

Medelantalet T circumcincta + Tricho-
strongylus spp hos de försökslamm som
slaktades i slutet av betessäsongen 2001
var signifikant lägre (p=0,04) i svamp-
gruppen än i kontrollgruppen. Antalet
N filicollis skilde dock inte mellan grup-
perna.

Haemonchus contortus återfanns inte

hos något lamm under försöket.
Pågående parasitundersökningar visar
att denna parasit, som blir allt vanligare
i övriga delar av Sverige, inte etablerats
på Gotland.

Lammtillväxt
Viss tidig lammdödlighet förekom
samtliga år (i regel före sex veckors ålder,
dvs före flytt till sommarbete). Förlus-
terna var jämnt fördelade på behand-
lingsgrupperna i de två besättningarna,
bortsett från lammförluster på grund av
fästingburen infektion i besättning N
under 2002 och 2003. 

Lammens slaktvikter var genomgående
högre i svampgruppen jämfört med
kontrollgruppen i besättning B. Antalet
lamm som nådde slaktmognad före
betessäsongens slut var 13, 18 och 19 i
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År Omgång Besättning B Besättning N

Kontroll Svamp Kontroll Svamp

2001 1 800 4 475 — —
2 400 1 800 —  —
3 — — — —

Till sommarbete
4 13 930 2 150 — —
5 2 200 850 — —
6 3 750 950 — —
7 575 125 — —

Σ (4–7) 20 455 4 075* — —

Försökslamm (12) 6 560 4 200* — —

2002 1 3 150 525 50 2 775
2 550 550 200 1 975
3 100 150 100 450

Till sommarbete
4 5 650 1 850 1 900 2 750
5 875 600 3 550 1 225
6 250 0 825 50
7 100 50 75 175

Σ (4–7) 6 875 2 500* 6 350 4 200

2003 1 2 400 1 200 2 475 4 800
2 4 750 1 625 5 625 5 700
3 7 450 1 900 500 2 050

Till sommarbete
4 800 1 000 7 200 5 800
5 300 450 650 2 375
6 100 175 1 600 1 050
7 175 425 100 200

Σ (4–7) 1 375 2 050 9 550 9 425

Tabell 3. LAMMENS PARASITBÖRDA AV TELADORSAGIA CIRCUMCINCTA + TRICHOSTRONGYLUS SPP FÖR

KONTROLL- RESPEKTIVE SVAMPGRUPP. MEDELVÄRDE FÖR SPÅRLAMM (N = 2/GRUPP) 2001–2003 OCH

FÖRSÖKSLAMM (N = 12/GRUPP) 2001 I BESÄTTNING B. MEDELVÄRDE FÖR SPÅRLAMM (N = 2/GRUPP)
2002–2003 I BESÄTTNING N.

* Skillnaden mellan kontroll och svamp är signifikant (p<0,05)
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svampgruppen jämfört med 8, 16 och
11 i kontrollgruppen under år 2001,
2002 respektive 2003. I besättning B
var även slutvikterna hos de kvarvarande
lammen i svampgruppen genomgående
högre vid installning och antalet vinter-
lamm lägre jämfört med kontrollgrup-
pen (Tabell 5). Likvärdiga resultat note-
rades i besättning N där 25 lamm nådde
tidig slaktmognad i svampgruppen
under 2002 jämfört med 19 i kontroll-
gruppen. Under 2003 togs två rekryte-
ringslamm bort från svampgruppen och
tre från kontrollgruppen den 10 augusti.
Av de övriga lammen uppnådde 19 tidig
slaktmognad i svampgruppen mot 15 i
kontrollgruppen och vid slutet av betes-
säsongen var tillväxten hos de resterande
lammen 4,5 kg högre i svampgruppen
jämfört med kontrollgruppen.

Miljöeffekt av D flagrans på 
jordnematoder
Hos de 38 olika identifierade nematod-
grupperna visade variansanalysen rela-
tivt få signifikanta skillnader mellan
behandlingarna. Säsongseffekten var
signifikant för elva genera, men ingen
statistiskt signifikant interaktionseffekt
kunde påvisas mellan behandling och
årstid. För mer detaljer, se (16).

DISKUSSION
Djurägarnas erfarenhet
Djurägarna i besättningarna var nöjda
med utfallet av försöken. Lammen i
svampgruppen hävdade sig bättre än de
i kontrollgruppen genom att fler lamm i
svampgruppen blev slaktmogna tidigare
och att de kvarvarande lammen var
tyngre vid betessäsongens slut (Figur 4).

Detta resulterade i sin tur i färre vinter-
lamm i svampgruppen jämfört med
kontrollgruppen. För djurägarna är
effekten på produktionen den viktigaste
faktorn vid utvärderingen av en ny stra-
tegi för parasitkontroll. 

Andra betydelsefulla aspekter är 
kostnad och inte minst praktisk genom-
förbarhet. Daglig tillskottsutfodring av
lakterande tackor ingick som rutin i
båda besättningarna och daglig inbland-
ning av svampsporer i koncentratet
innebar inget besvärligt merarbete. Chr
Hansen A/S bedriver fortsatt utveck-
lingsarbete med rovsvampsprodukten
för en eventuell kommersialisering och
även om företaget ännu inte uppgivit
något exakt pris för produkten anges
den ungefärliga kostnaden för den
behandlingsstrategi som tillämpades i
detta försök, inklusive merarbete, mot-
svara annan jämförbar parasitkontroll.

Rovsvamp i kombination med
avmaskning av tackor
På Gotland är de vanliga rutinerna efter
avvänjning att låta tackorna beta var-
helst det finns tillgång på bete, utom där
lammen ska beta under hösten. Resul-
tatet blir att tackorna inte undgår att
infekteras på grund av exponering för
parasiter som härrör från kontamination
av betet tidigare under säsongen. Parasit-
infektionerna ger i detta skede sällan
upphov till sjukdom hos tackorna, men
nyligen genomförda svenska epidemio-
logiska studier tyder på att andelen in-
hiberade larvstadier ökar ju senare betes-
säsongen lider och att antalet inhiberade
larver kan nå ansenliga nivåer vid
installning (15). Det är därför väl moti-
verat att avmaska tackorna före lam-
ning, dels för att motverka sjukdom hos
tackorna då de inhiberade larverna åter-
upptar sin utveckling, dels för att redu-
cera hög äggutskiljning hos tackorna
runt lamning, så kallad ”peri-parturient
rise” (9, 10). 

Bristen på parasitfria beten på
Gotland, liksom för gårdarna i denna
studie, gör att samma vårbeten vanligt-
vis måste tas i anspråk år efter år. Den
övervintrade smittan återinfekterar där-
för tackorna direkt efter betessläppning
vilket resulterar i ny äggutskiljning och
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År Omgång Besättning B Besättning N

Kontroll Svamp Kontroll Svamp

2001 1 0 275 — —
2 250 0 — —
3 — — — —

Till sommarbete
4 6 400 2 000 — —
5 1 700 1 400 — —
6 2 200 1 600 — —
7 1 600 550 — —

Σ (4–7) 11 900 5 550* — —

Försökslamm (12) 7 410 5 200ns — —

2002 1 300 0 50 0
2 0 0 50 0
3 0 0 100 0

Till sommarbete
4 650 2 350 200 50
5 175 400 0 0
6 1 250 2 300 150 50
7 4 850 9 300 375 150

Σ (4–7) 6 925 14 350 925 250

2003 1 0 50 0 0
2 25 50 0 0
3 350 0 0 0

Till sommarbete
4 200 800 175 0
5 1 700 100 600 200
6 1 525 1 300 125 100
7 1 575 450 450 50

Σ (4–7) 5 000 2 650 1 350 350

Tabell 4. LAMMENS PARASITBÖRDA AV NEMATODIRUS FILICOLLIS I KONTROLL- RESPEKTIVE SVAMPGRUPP.
MEDELVÄRDE FÖR SPÅRLAMM (N = 2/GRUPP) 2001–2003 OCH FÖRSÖKSLAMM (N = 12/GRUPP) 2001 I
BESÄTTNING B. MEDELVÄRDE FÖR SPÅRLAMM (N = 2/GRUPP) 2002–2003 I BESÄTTNING N.

* Skillnaden mellan kontroll och svamp är signifikant (p<0,05)
ns Skillnaden ej signifikant (p>0,05)
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kontaminering inom fyra veckor efter
betessläppning. Även de nyfödda lam-
men infekteras av den övervintrade
smittan i takt med deras ökade betes-
intag. Detta leder till att också lammen
bidrar till kontamineringen av vårbetet
innan flytten till sommarbete i juni.
Idén med D flagrans är att tillföra tack-
orna svampsporer dagligen under den
tid då tackornas äggutskiljning är som

störst (dvs med början knappt tre veck-
or efter betessläppning på permanent
bete) för att därefter öka dosen i takt
med att lammen ökar konsumtionen av
koncentrat. 

Varken äggutskiljningen eller parasit-
bördan hos djuren var alarmerande hög
under någon del av försöksperioden, vil-
ket tyder på att djurägarna redan tilläm-
pade en fungerande parasitkontroll.

Dock visar resultaten i besättning B det
första året att biologisk kontroll med
rovsvamp förbättrade parasitkontrollen
ytterligare. Antalet T circumcincta och
Trichostrongylus spp var signifikant lägre
hos de spårlamm som vistades på
svampgruppens vårbete under hösten.
Detsamma gällde för den ackumulerade
parasitbördan hos försökslammen som
slaktades sent i oktober. Likaså var anta-
let N filicollis lägre hos spårlammen på
svampbetet, vilket är förvånande med
tanke på att parasiter ur genus
Nematodirus genomgår hela den fri-
levande larvutvecklingen inuti ägget.
Det innebär att infektiösa L3-larver av
Nematodirus spp endast kan fångas av
rovsvampen under den korta period
efter kläckning ur ägget när L3-larverna
tar sig från träcken ut i betesgräset.
Däremot sågs ingen skillnad mellan
behandlingarna i antalet N filicollis hos
försökslammen, vilket kan förklaras av
det normalt kraftiga immunsvaret hos
unga lamm vid en måttlig infektion
med Nematodirus spp. Ett starkt immun-
svar leder till minskad etablering av
inkommande Nematodirus spp-larver
och påskyndar avstötning av vuxna 
maskar (11).

Vädrets inverkan på effekten av
rovsvamp
Den exceptionellt nederbördsfattiga
sommaren och hösten 2002 innebar 
troligen försämrade betingelser för ut-
vecklingen av vårbetets kontamination
under våren. Trots att spårlammen som
betade vårbetet under hösten bara infek-
terades låggradigt med T circumcincta
och Trichostrongylus spp var parasitbör-
dan signifikant lägre i svampgruppen än
i kontrollgruppen i besättning B. Mot-
svarande effekt sågs i besättning N, men
skillnaden var inte statistiskt signifikant.

Trots normal väderlek 2003 var spår-
lammen som betade vårbetet under 
hösten mycket låggradigt infekterade i
båda behandlingsgrupperna, speciellt i
besättning B. Tackornas kontaminering
av vårbetet under vår/försommar var
således endast lindrig trots en måttlig
exponering för övervintrad smitta 
(illustrerat av resultaten från de inle-
dande tre spårlammsundersökningarna).
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FIGUR 4. Gotländska får som ingick i studien om bekämpning av inälvsmaskar med
rovsvampen Duddingtonia flagrans. Lammen i svampgruppen hävdade sig bättre än de
i kontrollgruppen.

År Händelse Datum Besättning B Besättning N

Kontroll Svamp Kontroll Svamp

2001 Lammförluster t o m juli 2 3 — —
Tidig slakt 11 sep 8 13 — —
Normal slakt 23 okt 30 24 — —
(vikt) (41,1 kg) (43,8 kg)

Vinterlamm# 11 2 — —

2002 Lammförluster t o m juli 2 2 2 6
Tidig slakt 12 aug 11 13 0 4

17 sep 5 5 7 7
21 okt 0 0 12 14

Normal slakt 21 okt 22 20 19 9
(vikt) (44,7 kg) (46,0 kg) (44,4 kg) (43,8 kg)

Vinterlamm# 0 0 0 0

2003 Lammförluster t o m juli 4 1 5 0
Tidig slakt 2 sep 8 [+ 2*]

10 sep 2 9 15 [+ 3*] 0
20 okt 9 10 11

Normal slakt 20 okt 25 20 17 19
(vikt) (42,2 kg) (44,4 kg) (44,0 kg) (48,5 kg)

Vinterlamm# 4 2 3 2

Tabell 5. ANTAL LAMM OCH DERAS SLAKTDATUM SAMT ANTAL KVARVARANDE LAMM OCH DERAS

LEVANDEVIKT (KG) VID SLUTET AV BETESSÄSONGEN. LAMM FRÅN KONTROLL- RESPEKTIVE SVAMPGRUPP

I BESÄTTNING B (2001–2003) OCH N (2002–2003). [+ X*] = REKRYTERINGSLAMM BORTTAGNA.

# Levandevikt <40 kg vid installning.
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Kombinationen av tackor i god kondi-
tion som behandlats med ett effektivt
anthelmintikum före betessläppning och
tillskottsutfodringen var i sig tillräckligt
för att ge adekvat parasitkontroll. Rov-
svampen adderade därför inte någon
ytterligare kontrolleffekt av betydelse. 

Det fanns även tecken på att
rovsvampen reducerade betessmittan till
efterföljande betessäsong. De två första
spårlammsundersökningarna på svamp-
gruppens vårbete i besättning B visade
lägre antal T circumcincta och Tricho-
strongylus spp under 2002 och 2003
jämfört med kontrollgruppens bete. En
liknande effekt sågs dock inte i besätt-
ning N. En signifikant minskning av
den övervintrade betessmittan till efter-
följande säsong har tidigare observerats
hos förstaårsbetande nötkreatur som
behandlats med rovsvamp under svenska
förhållanden (2).

Smittryck på sommarbetet
Förvånansvärt nog var sommarbetena i
båda besättningarna fortfarande infek-
tiösa när tackorna och lammen flyttades
dit i slutet av juni. Det tyder på att
infektiösa larver hade överlevt nästan
tolv månader sedan tackornas och lam-
mens kontaminering föregående år.
Enligt tidigare svenska studier borde den
övervintrade smittan ha reducerats till
obetydliga nivåer eller nära noll i slutet
av juni (8). Samtliga år infekterades
spårlammen på sommarbetena med
både T circumcincta och N filicollis, vars
smitta sannolikt härrörde från tackorna,
eftersom dessa inte avmaskades före 
flytten till sommarbetet. Att avmaska
tackorna före flytt till sommarbete är
dock inte eftersträvansvärt. Förutom att
det vore ekonomiskt ofördelaktigt skulle
det även påskynda parasiternas utveck-
ling av anthelmintikaresistens (6).

Tackornas kontaminering av sommar-
betet innebar dock att lammen återin-
fekterades innan de återvände till sina
respektive vårbeten. Sannolikt påverkade
inte denna infektion lammtillväxten
negativt men kan ha medfört kontami-
nering av vårbetet med risk för att sent
betande lamm exponerades för en ny
generation infektiva larver senare under
hösten. Detta kan även förklara bristen

på skillnader i äggutskiljning mellan
lammen i de två behandlingsgrupperna
under senhösten. Alternativa lösningar
vore att antingen dela sommarbetet i två
delar och beta dessa var för sig under tre
veckor, eller att avmaska lammen innan
flytten tillbaks till vårbetet.

Miljöeffekt av rovsvamp
I försöket sågs inga signifikanta effekter
på populationen av jordnematoder på
grund av användning av D flagrans, vilket
överensstämmer med andra jämförbara
svenska studier (18, 19). Att använda
rovsvamp som beskrivet i denna studie
tycks således inte vara förknippat med
några uppenbara negativa miljöeffekter. 

Slutsatser
Resultaten av denna treåriga studie visar
att framtidsutsikterna för biologisk kon-
troll av fårparasiter på Gotland och jäm-
förbara platser är lovande (Figur 5).
Ännu bättre resultat skulle sannolikt
kunna uppnås vid användning av rov-
svamp om lammen avmaskades innan
de återvände till sina ursprungsbeten.
Därmed skulle dessa beten sannolikt
kunna bibehållas låggradigt infektiva
även under sensommaren/hösten. Biolo-
gisk kontroll kan också utgöra en viktig
del av parasitbekämpningen i ekologisk

fårproduktion, under förutsättning att
rovsvampen kombineras med andra
typer av kontrollstrategier. Ett än mer
attraktivt scenario vore att åstadkomma
kontinuerlig utskiljning av svampsporer
med träcken i stället för daglig tillförsel
via tillskottsfoder. En rovsvampskapsel i
våmmen som kontinuerligt avger svamp-
sporer skulle möjligen uppfylla en sådan
vision och enligt planerna kommer en
sådan kapsel-prototyp inom en snar
framtid att utvärderas på får under
svenska förhållanden. 

SUMMARY
Biological control of sheep parasites
using the nematophagous fungus
Duddingtonia flagrans
Considerable advances have been made
worldwide on alternative non-chemical
means of nematode parasite control in
ruminant livestock. One such strategy is
biological control by the use of the
nematode-destroying microfungus,
Duddingtonia flagrans. This fungus has
three very important attributes: the 
ability to survive (as spores) passage
through the gut of livestock, it grows
rapidly in freshly deposited dung, and it
has a high capacity to capture and kill
the free-living stages of nematodes before
they migrate onto pasture to complete
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FIGUR 5. Resultaten av studien visar att framtidsutsikterna för biologisk kontroll av 
parasiter hos får på Gotland och jämförbara platser är lovande.
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their life cycle. However the numerous
field trials throughout the world to date
have been confined to research farm
conditions. 

The aim of this work was to assess 
the opinion of sheep farmers on the
Swedish island of Gotland, of the practi-
cality and effectiveness of using D flag-
rans to control nematode parasites in
their flocks. Studies were conducted over
three consecutive years (2001–2003),
where on each of two farms two sub-
flocks were managed separately, namely:
a Fungus Group which received a daily
supplement + fungal spores from lam-
bing until the summer move (6 weeks)
and a Control Group which received
supplement only. Ewes and lambs were
moved off the turn-out pastures for
approximately 8 weeks around mid-
summer, because of pasture deteriora-
tion caused by dry conditions, but 
weaned lambs were then returned to
these original lambing pastures in early
autumn for finishing.

For both farms, the number of lambs
that were marketed prior to the end of
the grazing season was greater for the
Fungus Group for each of the three
years of study. Final weights of the
remaining lambs at the end of each year
were also consistently heavier, and the
numbers of lambs retained for finishing
during winter were less, on the Fungus
Group compared with the Control
Group. Tracer tests during autumn
2001, showed that Teladorsagia circum-
cincta plus Trichostrongylus spp levels
were significantly less on the Fungus 
treatment (p=0.02). The summer/
autumn of 2002 was one of the driest
on record for Gotland. This resulted in
very low levels of infective larval avail-
ability, but on both farms, T circumcincta
numbers were less on the Fungus than
on the Control paddocks (p=0.05 on
Farm B). In 2003, very low numbers of
infective larvae were recorded in the
autumn tracers for both treatments on
both farms. 

Both farmer co-operators were en-
couraged with these results and consider
that biological control of nematode
parasites in their flocks, using D flagrans,
is of practical value.
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ägarna Dan Bonnevier och Lars Nobell
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Feline Odontoclastic Resorptive
Lesions (FORL) är ett vanligt och 
alltmer uppmärksammat problem 
i kattens tänder. Artikeln samman-
fattar litteraturuppgifterna kring
sjukdomen och beskriver hur man
via korrekt diagnostisering och klas-
sificering kan åtgärda den smärta
som sjukdomen ger upphov till.

Studien utgör en förkortad ver-
sion av författarens examensarbete
för specialisering i hundens och
kattens sjukdomar.

INLEDNING
Feline Odontoclastic Resorptive Lesions
(FORL) kan översättas till ”tandresorp-
tion hos katt orsakad av odontoklaster”
(30). FORL uppstår på grund av en pro-
gressiv resorption av tandens cement,
emalj och dentin (22, 48, 50). Även
parodontium och omgivande käkben
kan drabbas. När resorptionsprocessen
involverar dentin eller pulpa, kan katten
visa tecken på smärta (2, 17, 30, 37).

FORL är ett vanligt och alltmer upp-
märksammat problem hos katt (11, 12,
35, 47, 52). Sjukdomens etiologi är
dock okänd och därmed saknas också
vetskapen om hur man ska kunna för-
hindra dess uppkomst (22). 

Syftet med litteratursammanställ-
ningen är att belysa FORL och visa att
det fortfarande finns många olösta frågor
kring sjukdomen. Men även att det

finns möjlighet att, via korrekt dia-
gnostisering och klassificering, åtgärda
den smärta som sjukdomen ger upphov
till.

ANATOMI
En tand består av en synlig krona och en
till tre rötter som döljs av gingivan.
Tandkronan består ytterst av emalj
medan roten ytterst består av cement.
Innanför finns ett lager av dentin i både
tandkrona och tandrot. Dentinet omger
pulpan, en fibrös vävnad som innehåller
celler, kollagena fibrer, blod- och lymf-
kärl och nervbanor (30, 40, 44).
Pulpan, som bildar dentin med hjälp av

odontoblaster och innerverar dentinet,
fortsätter via rotkanalen ut genom
rotspetsen (29, 43). Tandroten sitter
förankrad i det omgivande alveolära
benet med hjälp av det periodontala
ligamentet. Ligamentet består av korta
rothinnefibrer av kollagen. I periodon-
talspalten finns, förutom kollagena trå-
dar, även blod- och lymfkärl, nervbanor
och mesenkymala celler. Dessa celler
kan omvandlas till osteoklaster och
odontoklaster under påverkan av vissa
stimuli. Tandens förankringsapparat,
dvs periodontalligament, cement, alveo-
larben och gingiva, kallas för parodon-
tium (15, 32, 40, 44) (Figur 1).

JOHAN LINDSJÖ, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar.*
Handledare: BO ERNBORG, leg veterinär.
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FIGUR 1. Tandens anatomi. Med tillstånd av LWW Publishers (55) och Charlotta
Wennström (fd Lidholm) (32).
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Katten har 30 permanenta tänder, med
följande tandformel: 2 x (I3/3, C1/1,
P3/2, M1/1). Kattens främsta premo-
larer benämns P2 i överkäken och P3 i
underkäken (8, 30) (Figur 2).

ETIOLOGI
Etiologin bakom FORL är okänd. Det
finns flera teorier om sjukdomens upp-
komst och inverkande faktorer.

Inflammation i tandens omgivande
vävnad
En teori baseras på att FORL är följden
av en primär inflammation i gingiva och
parodontium på grund av plack- och
tandstensansamling. Inflammationen
leder till cytokinutsläpp från såväl endo-
tel- och epitelceller som inflammatoriska
celler. Cytokiner, liksom bakteriella pro-
dukter från plack, såsom lipopolysacka-
rider, attraherar blodstamceller som
omvandlas till klastceller. Dessa celler
angriper tanden och en resorption startar
(10, 15, 20, 22, 43, 47). 

Tidiga FORL-angrepp har också
konstaterats utan att man funnit en
samtidig gingivit eller parodontit. En
del författare menar därför att en
inflammatorisk process inte är orsaken
till uppkomsten av FORL. Gingivit och
parodontit kan istället vara sekundära
till resorptionen och bero på att plack
fäster till de ojämna ytor och kaviteter
som uppstår vid FORL (19, 20, 22, 32,
47, 54). 

Trauma
Hård sammanbitning och tuggning kan
blottlägga dentin, via skador på emalj
och cement, men också leda till paro-
dontit. På så sätt skulle odontoklaster
kunna bli attraherade och därmed ge
upphov till FORL (9, 21, 22, 47).

Tandens uppbyggnad
I jämförelse med andra däggdjur, har
man funnit en del egenheter i kattens
normala tandstruktur. Man har konsta-
terat att hårdheten hos den kristallina
uppbyggnaden hos kattens emalj och
dentin är mindre än hos hund och män-
niska. Emaljen blir också signifikant
tunnare ju närmare kattandens cement-
emaljgräns man kommer. Cementlagret

är tunt i kattandens furkation, dvs det
område där tandrötterna möts. Om tan-
dens cement och emalj inte klarar av att
skydda dentinet, kan detta exponeras.
Detta skulle kunna locka odontoklaster
(43, 44, 47). 

Hos en del katter har man funnit kärl-
förande sidokanaler i premolerer och
molarer. Dessa kan förbinda pulpan
med det periodontala ligamentet och
kanske fungera som en spridningsväg
för infektion och inflammatoriska kom-
ponenter. Rikliga kärlförgreningar och
kärlnätverk ses också vid rotspetsen lik-
som i parodontiet i höjd med cement-
emaljgränsen (3, 43, 44, 47). Även om
dessa, för kattanden strukturella karak-
teristika, skulle kunna spela en roll i
uppkomsten av FORL, har de inte 
kunnat knytas till sjukdomen (43, 47).

Diet och utfodring
Det har konstaterats en förhöjd preva-
lens av FORL i samband med kalcium-
och magnesiumfattig diet (21, 35). En
kalciumfattig diet kan utlösa en nutri-
tionell sekundär hyperparatyreoidism,
som leder till att osteoklaster mobiliserar
kalcium från ben. Man har däremot inte
funnit att det leder till resorption av per-
manenta tänder (47). 

Utfodring med torrfoder kan leda till
mindre ansamling av plack och tandsten

jämfört med utfodring med mjukt
foder, men inget samband har hittats
mellan utfodring med torrfoder och
lägre förekomst av FORL (47). 

Antalet måltider per dag verkar inte
påverka prevalensen av FORL, inte heller
fri utfodring jämfört med bestämda
mattider (11, 35).

Endokrinologiska faktorer
Brist på östrogen leder till ökad ned-
brytning av ben. Huruvida det även
påverkar rotresorption är oklart (47).
Inget samband har setts mellan före-
komsten av FORL och kastration av
hon- eller hankatter. Man har inte heller
funnit att ålder vid kastrering påverkar
prevalensen av FORL (11, 26, 47).

Virusinfektioner 
Calicivirus, FeLV, FIV och andra im-
munsupprimerande viroser kan leda till
inflammation i munhålan. FIV och
Calicivirus har, i några studier, satts i
samband med ökad förekomst av
FORL. Antalet undersökta katter är
däremot litet och sambandet är därför
svårtolkat (22, 24, 47). 

PATOGENES
Resorptionsfas
Odontoklaster liknar osteoklaster till
såväl utseende som funktion och har
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FIGUR 2. Permanent tanduppsättning hos katt. Med tillstånd av Dr Shipp’s Laboratories
(51), Margareta Lagerman Pekkari och Doggy Rapport (30).
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samma ursprung, då de utvecklas från
blodstamceller (43). I det akuta skedet
angriper odontoklaster tandytan och en
resorption startar. Det finns författare
som menar att resorptionen även kan
omfatta emaljen och, i vissa fall, vara
begränsad till tandkronan. Andra förfat-
tare anser att angreppet sker i cementet
och att emaljen inte utsätts för direkt
resorption av odontoklasterna (8, 22,
47). Resorptionen fortsätter apikalt i
rotdentin och koronalt i krondentin.
Detta underminerar emaljen som så
småningom bryts av. 

Om en resorption uppträder vid
tandhalsen och når så långt att en kavitet
bildas i dentinet, fylls denna ofta igen av
lättblödande granulomatös gingiva. När
resorptionen brutit igenom dentinet,
blir pulpan exponerad och lindrigt
inflammerad. Även omgivande alveolärt
ben kan resorberas och det periodontala
ligamentet förstöras (21, 43, 47).

Reparationsfas
Under reparationsfasen producerar
osteoblaster och cementoblaster ny hård
vävnad som ersätter det försvunna den-
tinet. Denna nyproducerade substans
beskrivs oftast som ben- eller cementlik-
nande vävnad (22, 41, 47). Roten blir
alltmer svår att utlinjera från det alveo-
lära benet, ju längre ersättningsprocessen
fortskrider. Ofta sker en ankylos mellan
tand och alveolärt ben, då det periodon-
tala ligamentet bryts ner (8, 14).

SYMTOM
Symtomen vid FORL beror på smärta.
Dessa kan visa sig som anorexi, ökad
salivering, viktminskning, dehydrering
och letargi. Katten kan vägra att äta torr-
foder, ha svårigheter att tugga och släppa
sin mat när den äter. Aggressivitet, still-
samhet och andra beteendeförändringar
kan också uppkomma på grund av
smärtan (8, 17, 32, 37, 47). Det är inte
ovanligt att katterna är symtomfria –
eller så har kattägaren inte uppmärk-
sammat symtomen.

PREVALENS OCH PREDISPOSITION
FORL drabbar oftast de buccala och
labiala sidorna av premolarer och mola-
rer, men kan även ses på canintänder

och, men inte så ofta, på incisiver (26,
30, 35, 47, 54) (Figur 3). Hos majorite-
ten av de FORL-drabbade katterna i en
studie, såg man ett symmetriskt mönster
av de tänder som uppvisade FORL (26). 
I olika studier från 1970 och framåt, har
2–75 procent av de undersökta katterna
haft FORL i en eller flera tänder. Med
undantag från två undersökningar, med
en förekomst av FORL på två respektive
åtta procent, visar övriga 32 undersök-
ningar att 20–75 procent av de studerade
katterna fått sjukdomen (47). 

FORL har också hittats på herrelösa
och förvildade katter, liksom på små och
stora vilda kattdjur i fångenskap, dock
med lägre prevalens än hos tama katter
(27, 39, 47, 52). Sjukdomen finns även
beskriven hos ett fåtal vildlevande stora
kattdjur (6, 7). 

FORL upptäcks oftast vid fyra till sex
års ålder. Det är sällsynt att katter som
är yngre än två år drabbas (47).
Prevalensen av FORL ökar med åldern
och ju äldre katten är desto fler tänder
drabbas (18, 26, 34, 35, 47, 54). 

Vissa studier pekar på att raskatter
har en större benägenhet att drabbas av
FORL än europeisk korthår (8, 16, 35,
47, 54), medan andra författare menar

att man inte kan se något samband 
mellan ras och förekomst av FORL (11,
18, 35). 

Majoriteten av författarna anger att
det inte finns någon skillnad mellan
hankatter och honkatter när det gäller
prevalens av FORL (11, 20, 26, 47).

DIAGNOS
En fullständig diagnostisering av FORL
omfattar såväl en klinisk som en radio-
logisk undersökning av munnen.

Klinisk bild
Det krävs en noggrann undersökning av
kattens alla tänder, för att kliniskt
kunna bestämma förekomst och utbred-
ning av FORL. Katten behöver vara
sövd, till exempel med en kombination
av medetomidin och ketamin eller med
en induktion av propofol och underhåll
med isofluran, för att undersökningen
ska kunna göras ordentligt och för att
katten ska utsättas för så lite stress och
smärta som möjligt (4, 47). 

Med hjälp av en tandsond letar man
efter ojämnheter och urgröpningar i
tandytan som känns sträva (21, 47)
(Figur 4). Oftast upptäcker man FORL
vid övergången mellan emalj och
cement, vid tandköttskanten, men ska-
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FIGUR 3. FORL på P4 i underkäken.
Lesionen täcks delvis av lättblödande
granulomatös gingiva. 
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FIGUR 4. Två tydliga FORL-lesioner på 
C1 i underkäken. Med hjälp av en sond
undersöker man FORL-defekterna. 
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dan kan ses i såväl tandrot som i tand-
krona (22). På premolarer och molarer
hittar man ofta FORL vid rotfurkationen
(20, 43). Det är inte ovanligt att defek-
ten är skymd av tandsten och gingivit
eller av lättblödande granulömatös
gingiva som fyller ut kaviteten (21, 47). 

Om man för in en tandsond i en
FORL-defekt som nått in i dentinet
eller pulpan, rycker katten ofta till av
smärta (20, 30, 36). 

Ibland har nedbrytningen av tanden
gått så långt att bara delar av den trasiga
tandkronan ses. Vid avsaknad av tand-
kronan kan man ofta se en liten upp-
höjning med granulomatös vävnad som
täcker de kvarvarande rotresterna (30).

Röntgen 
Flera undersökningar har visat att man
löper stor risk att inte upptäcka FORL-
defekter om man inte röntgar tänderna
med tandröntgen (26, 53). FORL-
angrepp på tandrötterna, kvarvarande
rötter efter förlust av tandkronan och
periapikal benupplösning upptäcks inte
utan röntgenundersökning. Ankylos
och rotersättning på grund av dentin-
resorption kan också ses vid radiologisk
undersökning (26, 32, 47, 53). 

Tidiga FORL-skador upptäcks inte
alltid radiologiskt, men kan ses som
minimala radiolucenta (mörka) defekter.
Skador som upptäckts kliniskt, ses oftast
som punktformiga upplösningar med
skarpa gränser (5, 20) (Figur 5).

KLASSIFICERING
Skadans utveckling ligger till grund för
den mest använda kliniska klassifice-
ringen av FORL:

Stadium 1: En ytlig defekt i cementet
eller emaljen, där inget dentin är invol-
verat.

Stadium 2: En skada i cementet eller
emaljen som nått in i dentinet.

Stadium 3: En skada som penetrerat
dentinet och nått in i pulpan.

Stadium 4: En skada som penetrerat
dentinet, nått in i pulpan och gett upp-
hov till signifikant krondestruktion som
försvagar tanden.

Stadium 5: Ingen tandkrona finns
kvar och gingivan täcker rötterna (8).

En annan sorts klassificering av

FORL baserar sig på utseendet av den
drabbade tandens rötter och periodon-
tala ligament vid radiologisk undersök-
ning: 

Typ 1: Relativt normalt utseende på
rot och periodontalligament. 

Typ 2: Roten har resorberats och
ersatts av ben- eller cementliknande väv-
nad. Den periodontala spalten har för-
svunnit på grund av ankylos (8, 14).

Klassificeringen är viktig för valet av
behandlingsmetod (8, 14).

BEHANDLING OCH PROGNOS
Olika tekniker har provats för att
behandla tänder som angripits av FORL
(25, 36, 37, 42, 47, 56). Stadium 1-
defekter har behandlats med fluorlack,
dock utan att man lyckats förhindra
eller fördröja utvecklingen av FORL
(12, 28, 32, 47).

FORL som klassats som stadium 2,
har lagats med glasjonomer- och/eller
kompositfyllningar. Flera studier visar
att FORL fortsätter att utvecklas trots
lagningen samt att fyllningarna inte för-
blir intakta eller faller av. Orsaken till de
dåliga långsiktiga behandlingsresultaten
är okänd (2, 12, 37, 42, 47, 56).

Laser har framförts som ett behand-
lingsalternativ för FORLs första och
andra stadier. Laserstrålarna uppges
bland annat stoppa nedbrytningspro-
cessen, debridera granulationsvävnad
och avdöda plackbakterier (2). Oförsiktig
behandling kan dock ge upphov till 

pulpanekros. Ett flertal författare manar
därför till stor försiktighet vid använd-
ning av laser (22, 45, 47).

Sjukdomens okända etiologi samt
progressiva förlopp gör det svårt att
framgångsrikt behandla den. För att
katten ska bli smärtfri i munnen, måste
den drabbade tanden tas bort, helt eller
delvis (22). Tidigare var det allmänt
vedertaget att den FORL-drabbade tan-
den skulle extraheras (8, 12, 22, 47). 
En svårt angripen tand, framför allt i
stadium 4 eller 5, är ömtålig och går lätt
sönder vid extraktion. Tandrötter som
genomgått en rotersättningsprocess eller
ankylos, dvs typ 2-rötter, är svåra att
skilja från alveolärt ben och att avlägsna
utan att skada omgivande benvävnad.
Rotrester kan borras bort, men det
rekommenderas inte, då denna metod
bland annat kan skada alveolärt ben och
nerver (13, 47). 

På senare år har en ny teknik vunnit
mark, nämligen kronamputation. Den
innebär att tandkronan amputeras med
borr eller gaugetång i höjd med eller
strax under den alveolära benkanten
(32, 47). För att underlätta ingreppet, är
det lämpligt att anlägga gingivallambåer.
Dessa kan sedan sutureras över de kvar-
lämnade rötterna (32). De flesta av röt-
terna resorberas medan andra kvarstår
oförändrade utan att orsaka några kli-
niska besvär (8, 12, 22, 33, 47). Det
operativa ingreppet blir mindre, görs
snabbare och innebär mindre risk för
skador på omgivande vävnad, jämfört
med tandextraktion (12, 13). Man bör
följa upp kvarlämnade rötter radiolo-
giskt sex månader senare samt extrahera
tandrötter som visar tecken på patolo-
giska förändringar (31, 32).

Kronamputation är inte lämplig på
alla FORL-tänder. Tänder som är påver-
kade av parodontit eller med periapikal
benupplösning, ska extraheras. Likaså
om pulpan är nekrotisk eller om det
förekommer en kraftig gingivit. Tand-
extraktion ska också göras om katten
lider av gingivostomatit eller är FIV-
eller FeLV-positiv (8, 12, 21, 22).

Rötter som finns kvar efter att kronan
försvunnit, dvs FORL-stadium 5, och
som täcks av intakt gingiva, kan lämnas
utan åtgärd om inga tecken på peri-
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FIGUR 5. Röntgenbild på samma C1 som 
i Figur 4. De kliniskt tydliga lesionerna 
ses även radiologiskt som mindre röntgen-
täta områden (pil).
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apikal benupplösning ses, menar några
författare (22, 47). Andra varnar för att
rotrester kan ge upphov till alveolär
osteit, osteomyelit och bensekvestrering
och därmed ska tas bort (47). 

Om FORL-lesionen är begränsad till
roten, inte involverar gingivakanten,
bara ses på röntgenbild samt inte ger
upphov till kliniska symtom, kan tan-
den lämnas utan åtgärd tills vidare (22).
Man måste dock informera kattens
ägare om att man i så fall måste följa
upp tandens status, då defekten oftast
förvärras, och att tanden sannolikt
måste åtgärdas längre fram (38).

DISKUSSION
Många etiologiska teorier och bidragande
faktorer har presenterats, men någon
förklaring till uppkomsten av FORL har
inte påvisats. Flera av undersökningarna
ger inga tydliga svar och ibland, mellan
olika undersökningar, motstridiga resul-
tat. I vissa studier har ett relativt litet
antal katter ingått och de jämförda
grupperna har inte varit homogena. 

Förekomsten av FORL hos tamkatter
är generellt hög. Ungefär en tredjedel av
alla tamkatter riskerar att drabbas av
FORL under sin livstid (47). Före-
komsten av FORL har ökat de senaste
fyra decennierna, samtidigt som katten
blivit alltmer domesticerad (20, 54, 57).
Det kan tyda på att den tama kattens
livsstil och skötsel kan spela roll i
utvecklingen av sjukdomen, men även
att man numera är mer uppmärksam på
problemet.

Olika områden på tanden kan drab-
bas av FORL. I litteraturen beskrivs
oftast ett generellt sjukdomsförlopp
utan att man särskiljer hur och var på
tanden FORL uppstår. Det är därför
svårt att, i en litteraturstudie, klargöra
om olika FORL-defekter skiljer sig från
varandra i fråga om uppkomst och
utveckling. Ytterligare studier med av-
seende på detta behövs för att kasta mer
ljus över FORL.

I nuläget är tandextraktion eller kron-
amputation de enda behandlingarna för
att undvika smärta hos katten. Det kan
vara svårt att veta vilka FORL-defekter
som kan komma att ge upphov till
smärta och vilka man kan lämna utan

åtgärd, eftersom resorptionen är pro-
gressiv. Det är därför viktigt att följa
upp ej åtgärdade defekter.  

Att ge rekommendationer för att
förebygga FORL till kattägaren är svårt
så länge orsaken till sjukdomen är
okänd. Regelbunden tandrengöring
minskar risken för att utveckla gingivit
och parodontit. Dessa inflammations-
tillstånd skulle kunna spela roll i upp-
komsten av FORL. 

Sjukdomen upptäcks ofta i samband
med den årliga munsaneringen. Det är
därför viktigt att kattens tänder blir
regelbundet undersökta på veterinär-
klinik.

SUMMARY
Feline Odontoclastic Resorptive
Lesions (FORL) – a literature review
Feline Odontoclastic Resorptive Lesions
(FORL) is a common and increasingly
recognised dental disease in cats. This
literature review describes the aetiology,
pathogenesis, clinical signs, prevalence
and predisposition, diagnosis, classifi-
cation and treatment of FORL. The
aetiology of FORL is still unknown.
Hypothesised causes include inflamma-
tion of the tissues surrounding the
tooth, trauma, tooth structure, diet and
feeding, endocrinologic causes and
other diseases. However, none have been
proven to cause FORL. The pathogene-
sis is rather well known. Odontoclasts
resorb the hard tissue of the tooth and
the dental cavities caused by FORL are
often filled with gingival granulomatous
tissue. The resorbed dentin is replaced
with bone- or cementum-like tissue.
When resorption has reached the den-
tin, the lesions become painful. Clinical
signs of FORL are associated with pain
and include anorexia, hypersalivation,
weight loss, changed feeding behaviour
and aggressiveness. Approximately one
third of all domestic cats may develop
FORL during their life. The prevalence
of FORL increases with age. The most
commonly affected teeth are the pre-
molars and the molars. A thorough and
complete examination of FORL only can
be performed under general anaesthesia
and should include radiographic exami-
nation of all teeth.

There are various classification
systems of FORL. They are used to
determine the best treatment of the
affected teeth. Currently, extraction or
crown amputation are the only treat-
ments that offer prevention of pain for
the cat.
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Epiztelns innehåll denna gång omfattar information

om paratuberkulos, salmonella hos katter och en pojke

som blev svårt biten av en importerad avelshund. Epizteln är ett samarbete 

mellan SVA och Jordbruksverket och är i detta nummer sammanställd av

Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

PARATUBERKULOS PÅVISAT HOS TJUR
PÅ ÖLAND
I slutet av februari påvisades Mycobacterium
paratuberculosis i prover från en tjur som av-
livats och obducerats i december och provtagits
inom ramen för ett övervakningsprogram för
paratuberkulos. 

Tjuren, som importerades 1999 tillsammans
med fyra andra tjurar från en besättning i
Tyskland, hade funnits i besättningen på norra
Öland sedan december 2002. Den drabbade
besättningen är en stor köttdjursbesättning
som inte är med i det frivilliga paratuberku-
losprogrammet.

Då paratuberkulos är en sjukdom med lång
inkubationstid (flera år) och ett utdraget sjuk-
domsförlopp kommer smittspårningen att bli
omfattande. Hur många besättningar som kan
komma att beröras är svårt att uppskatta. I
dagsläget (9 mars) är en gård smittförklarad
och sju besättningar spärrförklarade. Till att
börja med spåras de djur som har haft direkt-
kontakt med den smittförklarade besättningen. 
Diagnostiken bygger i första hand på odling.
Eftersom bakterien är långsamväxande kan det
ta flera månader innan den påvisas i ett prov.
Att paratuberkulos är en sjukdom som ofta
drabbar djur subkliniskt och i stor utsträckning
utsöndras intermittent i träcken försvårar
smittspårningsarbetet ytterligare. 

SVA vill i sammanhanget påpeka att para-
tuberkulos är en epizootisjukdom. Vid klinisk
misstanke om paratuberkulos måste, enligt 

epizootilagen, misstanken omgående anmälas
till Jordbruksverket och länsveterinär. Det är
viktigt att inte förbise möjligheten att kronisk
avmagring hos idisslare kan bero på paratuber-
kulos. Provtagning och eventuell spärr av
besättningen ska alltid diskuteras med Jord-
bruksverket. 

DET VÅRAS FÖR KATTSALMONELLA
Under vårvintern får SVA vanligtvis in ett stort
antal prover från katter och småfåglar där
Salmonella typhimurium isoleras. Så sker även i
år och hittills har salmonella påvisats hos ett
50-tal katter och ett tiotal småfåglar. Tidigare
år har fagtyp 40 och NST isolerats från katterna
och småfåglarna.

Under vårvintrarna 1999 och 2003 sågs
större utbrott med 118 respektive 84 katter
med S typhimurium. 2004 var antalet 33 och
under 2000–2002 påvisades 9–11 positiva kat-
ter årligen.

SVA har tillsammans med Smittskydds-
institutet SMI bedömt att det finns ett sam-
band mellan salmonellos hos fåglar, katter och
människor, där småfåglar är den mest sanno-
lika primära smittkällan. Såväl småbarn som
katter bör därför alltid hållas avskilda från 
platser där småfåglar utfodras. Sjuka katter bör
provtas för att fastställa diagnos och förebyg-
gande åtgärder i form av noggrann handhygien
rekommenderas för att förhindra smittsprid-
ning. Ordentlig handtvätt förebygger effektivt
infektion efter direktkontakt och bör ingå som

❘ ❙❚ månadens epiztel

■ ■  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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ett självklart moment efter rengöring och på-
fyllning av frö i fågelbord och/eller automater. 

Att t ex kombinera skötsel av fågelbordet
med samtidigt intagande av sin egen frukost är
direkt olämpligt.

Ytterligare information om salmonellos hos
katter på vårvintern finns på SVAs hemsida
www.sva.se

IMPORTERAD HUND BET POJKE 
I ANSIKTET
En dobermanhanne anföll en treårig pojke i
Västeråstrakten så svårt att pojken fick sys med
hela 102 stygn i ansiktet. Pojken hade krupit
runt på köksgolvet där hunden sov. Modern
satt vid bordet och beskrev hur hunden vaknade
och oprovocerad gick till attack mot barnet.

Hunden var mycket aggressiv och låste fast käf-
tarna över pojkens ansikte. Sedan man lyckats
lossa käftarna och mamman tagit upp pojken i
famnen gick hunden till anfall mot barnet
ännu en gång.

Dobermanhunden, en championhanne,
hade lånats in till Sverige från sin ryska ägare.
Hunden kom till Sverige två veckor tidigare, då
från Slovenien där den vistats en längre tid.
Hunden hade ett slovenskt pass. Kontroll av
passet och övriga dokument visade att hunden
var ID-märkt, avmaskad och rabiesvaccinerad,
men att antikroppsanalys utförts på ett labora-
torium som blivit godkänt av EU först en
månad senare. Provet visade dock godkänd
mängd antikroppar och analysen har genom-
förts på samma sätt som i godkända laborato-
rier. Den svårt bitna treåringen har ändå fått
rabiesprofylax.

Jordbruksverket avvaktar att polisen låter
avliva hunden på grundval av djurskydds-
förordningens 19 § om förbud mot hållande av
aggressiva hundar. Den ska därefter rutinmässigt
undersökas med avseende på rabies.

En aspekt på risken för spridning av rabies
som aktualiserats i det tragiska fallet, är att det
dröjde tre dagar efter det att pojken fått sjuk-
husvård, innan polisen eller Jordbruksverket
fick vetskap om vad som hänt och kunde
omhänderta hunden. En sådan fördröjning i
kommunikation från sjukhuset till polis och
andra myndigheter kan vara ödesdiger från
smittskyddssynpunkt och i ett fall som det här
även när det gäller risken för nya attacker. När
detta skrivs, en vecka efter händelsen, är hun-
dens framtid osäker. Processen kompliceras av
att hundens ryska ägare motsätter sig avlivning
och vill använda dobermanhannen till vidare
avel i något annat land.  ■
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I slutet av februari påvisades
Mycobacterium paratuber-
culosis i prover från en tjur
som provtagits inom ramen
för övervakningsprogram-
met för paratuberkulos. 
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Dopingfall, smärtstillande behand-
lingar och känsliga analysmetoder
var några av de frågor som disku-
terades vid ett hästveterinärsemina-
rium i mitten av februari. Artikeln
sammanfattar de slutsatser och råd
i dopingförebyggande syfte som
gavs vid seminariet.

Hur kan ryttaren förebygga risken att bli
ett dopingfall, och hur verkar smärtstil-
lande medel till hästar? Det var två
huvudpunkter vid ett seminarium om
doping och smärtstillande medel för
häst som anordnades för veterinärer av
läkemedelsbolaget Boehringer Ingel-
heim i mitten av februari.

Hästar har en fantastisk fysisk presta-
tionsförmåga – de springer dubbelt så
snabbt som människor, deras hjärta,
lungor och muskler har en enorm kapa-
citet – men rörelseapparaten håller inte
alltid för påfrestningarna, påpekade
docent Görel Nyman från SLU som
föreläste om smärtreaktioner och smärt-
stillande preparat. En aspekt är att ske-
lett, senor och leder svarar betydligt
långsammare på träning än muskler
eller lungor, tillade hon. 

NSAID OCH DOPING
Smärtstillande och icke steroida anti-
inflammatoriska preparat (NSAID)
dominerar helt listan över positiva
dopingprover både i Sverige och inter-
nationellt, påpekade dopingsexperten
och veterinären Peter Kallings, som var
seminariets andre föreläsare. Den svenska
ridsportens enda fall i fjol gällde flunixin
(Finadyne). Av den svenska trav- (och

galopp-) sportens 23 positiva fall gällde
22 NSAID-preparat, sade Kallings. I
flera fall misstänks att hästen tagit upp
medlen via stallmiljön, t ex i gästboxar
på travbanor. Kallings har deltagit i stu-
dier om vilken effekt t ex fenylbutazon
har i låga nivåer (vilket var större än vän-
tat), och i små studier testat riskerna att
friska hästar ska ta upp t ex flunixin från
behandlade stallkamrater. Studierna
med några få hästar har visat att en obe-
handlad häst kan ta upp rester av ett
smärtstillande läkemedel bara genom 
att stå i samma box som en tidigare

behandlad häst, eller genom att äta träck
från en behandlad häst. I forskningsför-
söket var det dock stora mängder träck,
som gavs upplösta i vatten via sond ner
i magsäcken. 

Två dopingfall inom travet har enligt
utredningar orsakats av att hästarna som
lämnade positivt prov använt samma
vaddunderlag vid transport som hästar
som behandlats med en NSAID-gel.
Det gick inte att göra om vid ett litet
försök, men skillnaden kan ha varit om
hästarna hade hudsår och absorberade
medlet via såret. Salvor med t ex smärt-
stillande medel verkar inte bara lokalt
utan tas upp i kroppen, påpekade Görel
Nyman.

STALLRUTINER VIKTIGA
Rutinerna vid hantering av läkemedel i
stallet är alltså viktiga för att förebygga
överraskningar, poängterade Kallings (se
faktaruta). Undvik humanregistrerade
preparat, vilka figurerat vid en rad av
travsportens fall i fjol. Det finns ett stort
urval NSAID utprövade för häst, tillade
Kallings.

Forskningen om smärta, hur det fun-
gerar och kan hindras har gått framåt
stort de senaste tio åren, påpekade Görel
Nyman. En upptäckt hos människor är
att det är viktigt att bromsa smärtreak-
tioner tidigt, eftersom smärta kan ge
mer smärta – kroppen ökar sin känslig-
het. Smärta är samtidigt en viktig var-
ning om att kroppen har en skada, men
kan försvåra rehabiliteringen efter det
akuta stadiet genom att också ”normala”
rörelser gör ont. NSAID-preparat både
bromsar inflammationer och smärtför-
nimmelser. Behandling med NSAID
förebygger risken för ihållande smärt-
reaktioner, och hjälper hästen att komma

Dopingseminarium – var försiktiga
i stallet!
CECILIA LÖNNELL, leg veterinär.*

Peter Kallings och Görel Nyman var
huvudföreläsare vid dopingseminariet. 
Av den svenska trav- och galoppsportens
23 positiva dopingfall gällde 22 NSAID-
preparat, sade Kallings bland annat.
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igång efter en skada. Men skadan måste
också få nog med tid att läka, påpekade
Nyman.  

– Karenstider är en slags sjukskriv-
ningstid. Det handlar inte bara om hur
länge ett läkemedel finns kvar i krop-
pen, sade Kallings. 

– Veterinären är skyldig att informera
om karensregler, och en veterinär som
jobbar med sporthästar ska kunna regle-
mentet, tillade han.

VETERINÄREN MÅSTE FÖRSTÅ
DOPINGREGLERNA
Det är enligt reglementet ryttarens (eller
tränarens) strikta ansvar att hästen inte
tävlar med läkemedel i kroppen. I de
sensationella dopingfallen i OS och VM
sommaren 2004 fick samtidigt veteri-
närer med anknytning till fallen stor
uppmärksamhet. Det gällde de tyska
hopp- och fälttävlanslagens landslags-
veterinärer och tyska VM-voltigehästen
Pinocchios veterinär om kontroll av val
av använda preparat (betametason-salva
för mugg/Goldfever och Benadryl-lini-
ment (som gav utslag för anti-histamin)/
Ringwood Cockatoo) respektive för 
voltige-VM-fallet med miss i karenstid
vid ledinjektion med betametason. Alla
tre har framhållit att fallen orsakades av
brist i kontrollrutiner om FEI-reglemen-
tet och missuppfattning om karenstidens
längd. Waterford Crystals irländska
hemmaveterinär har å andra sidan för-
svarat sitt val av antipsykotika som 
lugnande medel vid vad som uppgavs
vara simträning.

Dressyrstjärnan Ulla Salzgeber från-
togs sin seger i världscupfinalen 2003
men slapp hårdare straff från FEI för sitt
positiva prov med motiveringen att 
hennes schweiziske veterinär behandlat
hästen med testosteron för hudproblem
utan hennes vetskap. Valet av testoste-
ron mot hudproblem har ifrågasatts av
specialister och Salzgeber dömdes till
avstängning av det tyska ridsportför-
bundet.

ÄR DOPINGANALYSERNA FÖR
KÄNSLIGA?
Den internationella ridsportens labora-
torium i Paris har sett en ökning av
antalet positiva dopingtester som inte
motsvaras av ändrade metoder, påpekade
Peter Kallings vid seminariet. Känslig-
heten i dopinglaboratoriernas analyser
är ett omtvistat ämne, och finns på dag-
ordningen för internationella ridsport-
förbundets Task Force om dopingfrågor. 

Att ”nollgräns” och ”gränsvärden” är
relativa framgick samtidigt av Kallings
redogörelse för en studie om flunixin
(Finadyne) och om det kan tas upp av
en obehandlad häst via stallmiljön.
Laboratoriet som deltog i försöket
kunde påvisa substansen i mycket låga
nivåer vid en riktad analys. De nivåerna
var så låga att de inte skulle gett utslag
vid en ”screening”, som görs vid doping-
analyser. Att hästen tog upp det behövde
alltså inte betyda att den skulle lämnat
ett positivt dopingprov, förklarade
Kallings.

Vilken nivå som innebär en smärtstil-

lande effekt för flunixin är inte fastställt,
var svaret på en fråga från publiken, som
främst bestod av hästveterinärer. Sam-
tidigt ger urinprov aldrig några exakta
avslöjanden, påpekade Kallings.

FÖREBYGG DOPINGFALL

Rekommendationer vid 
medicinering av häst 
(framtagna efter STCs rekommenda-
tioner i samråd med Peter Kallings
och Görel Nyman)

• Förvara mediciner på ett betryg-
gande sätt (låst utrymme).

• Se till att hästens namn står på 
förpackningen.

• Sätt upp information på behandlad
hästs boxdörr.

• Dosera noggrant (i förhållande 
till hästens vikt).

• Ge inte medicin i fodret
(i samband med utfodring).

• Ge medicin direkt i munnen 
eller i separat medicinhink.

• Om medicinhink används 
– rengör den noggrant.

• Ge medicin på särskild avsedd
medicineringsplats.

• Ställ inte en obehandlad häst 
i en box där en behandlad häst
står eller nyligen stått.

• Rengör noggrant behandlings-
boxen efter avslutad behandling.

• Om möjligt ha en speciell 
konvalescenthage.

➤
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– Halten kan vara högre lokalt på
det skadade stället än i urinen hos
en häst som behandlats, tillade han.

Det brittiska galoppförbundets
chefveterinär Peter Webbon fram-
höll för tre år sedan i en ledare i
Equine Veterinary Journal att det
finns en risk att moderna analys-
metoder påvisar nivåer av veterinära
läkemedel när de är irrelevanta för
hästen, och blir ett hinder för vete-
rinärer. Var gränserna ska sättas är
knivigt eftersom det samtidigt
finns andra preparat som man vill
kunna avslöja också i mycket låga
koncentrationer, skrev Webbon.
Kallings och Webbon hänvisade till
fransk expertis, som i en forsk-
ningsrapport i samma nummer av
Equine Veterinary Journal 2002
presenterade en metod för att räkna
ut nivåer när ett preparat kan anses
ha effekt eller inte (1). Webbon

påpekade att sådana gränsvärden
kan tas fram för utvalda veterinär-
preparat. Rapporten från Toutain
och Lassourd studeras av FEIs Task
Force, säger dess ordförande Sven
Holmberg. 

Avslutningsvis kan påpekas att
forskningsstudier om upptag av
läkemedel via stallmiljön går att
läsa via STCs hemsida.

R e f e r e n s

1. Toutain P L & Lassourd V. Pharmaco-
kinetic/pharmacodynamic approach
to assess irrelevant plasma or urine
drug concentrations in postcompe-
tion samples for drug control in the
horse. Equine Veterinary Journal,
2002, 34, 242-249.

*CECILIA LÖNNELL, leg veterinär, Engel-
brekts Kyrkogata 7, 114 26 Stockholm.
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Känsligheten i dopinglaboratoriernas analyser är ett omtvistat ämne. Ge
medicin direkt i munnen eller i separat medicinhink, var ett av de råd som gavs.

➤
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Vilken är din diagnos? – Patologi

SVAR SE SIDAN 54

En katt obducerades efter att ha avlivats på
grund av ihållande balansproblem. Fallet är
sammanställt och tolkat av Erika Karlstam,
avdelning för patologi, SVA.

Huskatt, hona, tre år
ANAMNES: Katten hade haft kraftiga vingelsymtom
några månader tidigare, men blev sedan temporärt
bättre. Vingligheten återkom dock och tilltog snabbt
i omfattning under de sista dagarna innan veterinär-
besöket.

STATUS: Katten var vid den kliniska undersökningen
stel i kropp och svans. Djuret var oförmöget att hålla
balansen och ramlade på sidan då det placerades i
upprätt, stående ställning. Palpationsömhet förelåg
över ländryggen. Proprioceptionsreflexerna på båda
bakbenen bedömdes vara nedsatta och kattens
pupiller var vidgade. 

Något behandlingsförsök gjordes inte utan katten
avlivades och sändes till patologen, SVA för obduk-
tion. 

OBDUKTIONSFYND/PATOLOGI: Se Figur 1 och 2 (mikro).
Inga makroskopiska patologiska förändringar note-
rades. Beskriv de morfologiska förändringarna och
ange patologisk-anatomisk diagnos.

FIGUR 1. Hjärna (katt). Histologisk bild, HE-färgning,
förstoring ca 50 gånger. 

FIGUR 2. Hjärna (katt). Histologisk bild, HE-färgning,
förstoring ca 50 gånger.

Miljöpartiet kritiskt mot
ändring i djurskyddsförord-
ningen

❘ ❙❚ Den 24 februari beslutade regeringen
om en ändring i djurskyddsförordningen.
Ändringen gör att det blir möjligt för en
djurförsöksetisk nämnd att godkänna 
försök som innebär att bestämmelser i
djurskyddsförordningen frångås, kritiserar
Åsa Domeij, Miljöpartiet de Grönas leda-
mot i miljö- och jordbruksutskottet.

– Beslutet gör att försöksdjuren ställs
utanför de höga krav som vi har genom
den svenska djurskyddslagstiftningen. Allt

det som vi särskilt har poängterat i djur-
skyddsförordningen, som till exempel för-
bud mot användning av elstötar, djurs rätt
till dagsljus, skydd mot buller, förbud mot
avel som riskerar sjuklighet och våra reg-
ler då det gäller avlivning, kan man alltså
få rätt att frångå vid djurförsök, säger 
Åsa Domeij i ett pressmeddelande.  ■

Svensk metod för bättre
resultat i hästsemin

❘ ❙❚ Vagylummetoden presenterades vid
världen största hästmässa – Equitana i
Tyskland – i början av mars. Den går ut 
på att förbättra hygienen vid provtagning,
insemination och embryotransfer för 
hästar och har nyligen patentsökts av

veterinär Anders Darenius.
Vid traditionell insemination av ston

förs en från början steril handske in
genom slidmynningen och pressas vidare
genom slidan och vagina fram till livmoder-
munnen. Bakterier som finns i yttre 
slidmynning och i slida kan följa med
handsken in till livmodermunnen. Från 
livmodermunnen kan de föras vidare in 
till livmodern.

Vid Vagyluminsemination skyddas köns-
vägarna av ett membran. Metoden inne-
bär att ett rörformat skyddsmembran
med hjälp av en apparat rullas inverterat
på plats. Membranets insida blir därmed
dess utsida, allteftersom det appliceras i
vaginan. Hela proceduren att förbättra
hygienen med Vagylummetoden är enkel
och tar bara ca två minuter.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Arbetsmiljön ställer ofta särskilda krav på veterinärer. Övertid, tunga lyft, bitskador,

aggressiva djurägare och stress är några av de faktorer som har betydelse för yrket. 

Men det finns också mycket positivt i veterinärernas arbetsmiljö, bland annat möjligheter

att utvecklas i ett intressant arbete. I en artikelserie ser Veterinärförbundet tillsammans med

Arbetsmiljöverket närmare på veterinärernas arbetsmiljö. Vi ger exempel på olika arbets-

miljösituationer och ger praktiska tips om hur arbetsmiljön kan förbättras. Följande artikel

belyser problematiken med obekväma arbetsställningar. När samtliga artiklar publicerats ges

de ut i en särskild bilaga.

➤

Spara ryggen eller hinna undan 
för en spark. Knakande knän och
trötta lår eller värkande korsrygg
vid dagens slut. Det låter som om
veterinären får välja mellan ”pest
eller kolera”. 

Belastningen är hög och arbets-
miljön stundtals svår att påverka.
Men med omdöme och bra plane-
ring går det i alla fall att förbättra
situationen.

Att arbeta i obekväma arbetsställningar
ligger mycket högt på veterinärernas
”negativa lista”. (Enkätundersökning
SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete se

SVT nr 2/04). Det är också ett arbets-
miljöproblem som stundtals är väldigt
svårt att påverka, i alla fall för dem som
jobbar på fältet. Hur man utför arbetet
ergonomiskt vägs mot olycksriskerna i
övrigt. 

Rapporter om belastningsskador och
arbetsolyckor från veterinärkåren kan
förmodligen placeras in i den tredje böj-
ningsformen av lögn, förbannad lögn
och statistik…, inte så att kåren ljuger
om olyckor, men den här statistiken
innehåller stora mörkertal. Det är en
utbredd uppfattning att ”lite får man
tåla” och sjukskriven det vill ingen vara.
Grunden för detta är ju positiv – de allra
flesta trivs med sitt jobb. 

Men, av de rapporterade arbetssjuk-
domarna ligger belastningssjukdom i
topp. När det gäller arbetsolyckor är
skadad av djur på motsvarande plats.
Det är framför allt distrikts- och djur-

hälsoveterinärer som får ta de värsta
smällarna både när det gäller obekväma
arbetsställningar och tunga lyft. Var
tredje har ont i rygg och nacke.

Medan distriktsveterinären har väl-
digt små möjligheter att påverka sin
arbetsplats, bortsett från körställning i
bilen och vid skrivbordet, kan den som
arbetar på en klinik ha en mer ”ordnad”
omgivning. 

Det är ingen nyhet att unga männi-
skor är starkare än äldre och att män i
allmänhet är starkare än kvinnor. Det
betyder dock inte att äldre veterinärer
råkar ut för fler tillbud eller har sämre
ryggar än sina yngre kolleger. Omdöme
och erfarenhet kompenserar mycket.

”ANVÄND HUVUDET”
Ingela Liwång är klinikchef på Häst-
kliniken i Täby. Hon har arbetat där
sedan 1981 och har stor erfarenhet både

Obekväma arbetsställningar – i toppen
på ”negativa listan”

➔ arbetsmiljö

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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av att utföra arbete och att leda andra.
På alla ATG-kliniker har man kommit
långt i arbetsmiljöarbetet och Täby har
dessutom blivit miljöcertifierat. För-
utom den rent fysiska miljön i en ljus
och nyrenoverad byggnad, är planering
och samverkan personalen emellan bety-
delsefulla faktorer när det gäller att 
undvika förslitningsskador och olycks-
tillbud.  Skulle något ändå hända, och
det gör det, fyller man i en rapport som
sparas i en speciell pärm. Det behöver
inte vara en olycka eller något som för-
anleder sjukskrivning, alla incidenter
skrivs ner. Ser man att samma typ av till-
bud ständigt återkommer kanske något
måste förändras i arbetet, miljön eller
den personliga utrustningen.

I snitt har man ungefär åtta patienter
var per dag, men det beror naturligtvis
på vad som ska göras. Man försöker 
planera så att det blir variation i de för-
bokade besöken. Förutom Ingela arbetar
för närvarande två ordinarie veterinärer
och två utbildningsveterinärer på klini-
ken. Gunnar Rangul är en av dem. Den
dag SVT är på kliniken och fotograferar
har Gunnar både hältor och tandvård på
programmet. 

– Jag tycker inte att böjproven är 
speciellt tunga, däremot tandvården,
kommenterar Gunnar. 

Sjukfrånvaron är låg. Det beror dels

på att personalen sällan är sjuk, men
också på att man inte stannar hemma i
första taget. Lojaliteten med patienter
och kolleger gör att om man bara är
småkrasslig jobbar man ändå. När det
gäller ”ryggbesparande åtgärder” och
undvikande av olyckstillbud finns det
framför allt en kroppsdel som är mycket
användbar – huvudet. 

– Att jobba lugnt och att alltid vara
koncentrerad på det man gör är allra
viktigast. Om man t ex utför böjprov
och inte är ”riktigt med” vid ett ryck
kan det bli mycket kännbart i ryggen.
Att tänka till före varje arbetsmoment är
A och O, säger Ingela och fortsätter: 

– Jag har, peppar, peppar, bara råkat
ut för ett fåtal skador under alla år. Jag
har haft frakturer på revben, tå och 
finger. Trots en oräknelig mängd hält-
utredningar har jag aldrig haft besvär
med ryggen, däremot har jag ofta kän-
ningar i nacke och axlar. Jag kan inte
direkt härleda de besvären till något 
speciellt moment i jobbet, det är mer
allmänt. Att lägga upp arbetet så att
man har ungefär lika stor belastning
varje dag och ständigt röra sig är viktigt.
Det är bara på semestern jag känner av
ryggen… 

– Här har vi allt arbetsmiljömaterial. Vi försöker att föra in alla händelser som kan tillföra
erfarenheter i det fortsatta arbetsmiljöarbetet, säger Ingela Liwång.

➤

– Det allra viktigaste för att spara kroppen och undvika olyckor är att tänka sig för och
att vara koncentrerad, säger Ingela Liwång. 
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– Med åren blir det också lättare att
bedöma risker med olika patienter. En
ung veterinär som vill klara av allt har
svårt att säga ifrån om det är alltför risk-
fyllt att t ex böja en häst. Jag kan med
mina gråa hår säga ”att den här hästen
behandlar vi inte, det är för farligt”. Vi
har också en stenhård princip här, vi
hjälper inte till att lasta hästar. 

SVÅRARE FÖR DISTRIKS-
VETERINÄREN
Distrikts- och andra stordjursveterinärer
i fält får oftast ta arbetsmiljön som den
är och göra det bästa av situationen. Att
ta t ex mjölkprover i en uppbunden
besättning kan innebära ganska många
benböj i följd – om man väljer den va-
rianten för att spara ryggen. 

– Jag brukar jobba så, berättar Tove
Sällberg, distriktsveterinär i Finsta och
blivande skyddsombud. Visst, det är
svårare att flytta sig snabbt om kon spar-
kar eller om grannkon är bånglig, men
jag skulle aldrig orka att bara böja på

Tove Sällberg har jobbat sedan 1988. Hon tycker att hon klarat sig ganska bra med en
enda belastningsskada, ryggskott, som lett till sjukskrivning.  

Om hästen rycker till eller inte är samarbetsvillig kan ett böjprov gå
hårt åt ryggen. Det gäller att vara koncentrerad vid varje moment.
Gunnar Rangul, utbildningsveterinär tycker dock att …  …tandvård är mycket mer påfrestande. 

➤
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ryggen och ta alla prover, ibland flera
timmar i sträck. Det är upprepningarna
som är slitsamma. Vid provtagning kan
man dock välja arbetsställning. Det
finns situationer när det inte är möjligt
och då kan man behöva ha lite ork kvar.
Tove har arbetat med stordjur sedan hon
tog sin examen 1988. Hon har inte dra-
git på sig några kroniska besvär, men har
drabbats av två ryggskott, varav det ena
ledde till två veckors sjukskrivning. Det
andra som var lindrigare fick passera
utan åtgärd. 

Vad hände när du fick ont i ryggen?
– När jag arbetade med undervisning

lyfte jag grisar på ca 20 kg upp ur boxen
och till operation en hel dag. Till slut
sade ryggen stopp. Det är snart 15 år
sedan. Alldeles nyligen råkade jag ut för
ett lindrigare ryggskott när jag skulle
hjälpa till att vända en ko, men jag fort-
satte jobba ändå. Det är viktigt att se till
att djurägaren deltar och helst gör
grovjobbet. 

I övrigt tycker Tove att hon klarat sig
bra. Endast en gång har hon behövt
söka läkare för en arbetsskada, hon
spräckte ögonbrynet vid en tandrasp-

ning. Djurägaren tappade greppet  så att
bremsen smällde till Tove i ansiktet. Lite
ont i axeln har hon också haft efter att
ha hjälpt ett sto vid förlossning, men det
är en åkomma som håller på att läka ut.
Tove är ett typexempel på ”lite får man
tåla”. Det ska ganska mycket till för att
det ska bli rapport till arbetsgivaren. 

– Vi har en pärm på stationen där vi
ska fylla i incidenter och olyckor. Men
tyvärr får jag nog säga så slarvas det en
del med det. Det är nog bara sådant som
leder till läkarbesök eller sjukskrivning
som kommer med, kommenterar hon.

Tränar du?
– Jag idkar friluftsliv och jag har fått

ett gym-kort från Jordbruksverket, men
det är svårt att hinna med att träna.
Trots att vi som jobbar på fältet ofta har
ganska obekväma arbetsställningar är
det i alla fall rätt stor variation. Vi kör
bil, behandlar djur, sitter vid skrivbordet
och så vidare. Det måste vara mycket
mer ansträngande att t ex vara stuterive-
terinär eller enbart syssla med kohälsa.
Att dräktighetsundersöka kanske ett
hundratal kor samma dag, det måste ta
på axlarna, menar Tove Sällberg.  ■

– Oftast sitter jag på huk när jag tar prover, berättar
Tove. Men ibland känns det vanskligt att inte kunna
förflytta sig snabbt.

Alternativet är att stå framåt-
böjd, vilket frestar betydligt
mer på ryggen.

LÄSTIPS:

Se separat reportage i denna tidning
om ryggövningar.
Arbetsmiljöverkets hemsida,
”Belastningsergonomi”
www.av.se/regler/afs/1998_01.pdf
”Manuell hantering” 
www.av.se/regler/afs/2000_01.pdf

Tidigare artiklar i serien:
• Vem är SAM?

SVT nr 2/2004
• Problemsökande ombud med 

arbetsmiljön för ögonen
SVT nr 2/2004

• Med bilen som arbetsplats
SVT nr 4/2004

• Bilkörning ger avkoppling
SVT nr 4/2004

• När läkemedel blir en 
hälsorisk
SVT nr 11/2004

• Läckande anestesigas ett 
arbetsmiljöproblem
SVT nr 15/2004

• Gravida och oroliga 
omplaceras 
SVT nr 15/2004

• Även små stråldoser bör 
undvikas
SVT nr 15/2004

➤
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Ministern vill skärpa 
märkningsregler

❘ ❙❚ Den 28 februari diskuterade jord-
bruksminister Ann-Christin Nyqvist EUs
märkningsregler på ministerrådsmötet 
i Bryssel.

– Maten har blivit mer anonym. Det 
är ett problem. Konsumenter vill veta 
vad maten står för, sade hon enligt nät-
tidningen ATL samma dag.

Som en följd av BSE är det i dag obli-
gatoriskt för medlemsländerna att ange
ursprungsland för nötkött. Men framöver
kan det bli fler livsmedel som omfattas av
obligatorisk märkning. EU-kommissionen
ska nu se över märkningsreglerna för livs-
medel.

– Jag tycker att det är värdefullt att vi 
i år får diskutera märkningsreglerna, sade
Ann-Christin Nyqvist till ATL. Det räcker
tyvärr inte med bara frivillig märkning,
konstaterade hon. 

Enligt Ann-Christin Nyqvist vill svenska
konsumenter veta vilket land ett livsmedel
kommer ifrån, särskilt gäller det för kött,
mjölkprodukter, frukt och grönsaker. Det
var just det budskapet som nätverket
”Veterinärer för svenska mervärden” 
presenterade för ministern vid en upp-
vaktning den 8 december förra året (se
SVT 1/05). Det veterinära nätverket kom-
mer under våren att fortsätta dialogen 
om svenska mervärden med företrädare
för handeln.  ■

Risk för andningsstillestånd
vid propofolanestesi

❘ ❙❚ Propofol är en populär substans för
anestesi av hund och katt, och den anses
säker för att den orsakar få biverkningar.
Den veterinära Internetportalen 
www.vetcontact.com uppmärksammade i
mars en studie där biverkningar och risker
vid intravenös anestesi med propofol till
hundar undersökts. Resultaten visar att
den maximala dosen innan andningsstille-
stånd uppstår hos djuret är mycket högre
än rekommenderad dos. Samtidigt visade
sig infusionshastigheten vara av avgörande
betydelse för hur snabbt biverkningar
uppträdde vid propofolanestesi.

I försöken ingick sex kliniskt friska 
hundar, tre hanhundar och tre tikar.
Andningsstillestånd var den allvarligaste
biverkningen hos alla hundarna, och 
problemen uppträdde vid intravenösa
doser över 14 mg propofol/kg kroppsvikt.
Ju snabbare den testade dosen gavs,
desto större risk visade det sig vara att
störningar i andningsfunktionen upp-

trädde. Författarna varnar därför för att
ge en snabb intravenös administration 
av propofol, även om substansen i sig 
har goda säkerhetsmarginaler för biverk-
ningar.

Referens: Muir WW 3rd, Gadawski JE:
Respiratory depression and apnea induced
by propofol in dogs. Am J Vet Res, 1998,
59, 2, 157–61. ■
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Antalet veterinärer i Kina är inte till-
räckligt för att verksamheten som
bedrivs skall räcka till i alla led. Kina
behöver utländska veterinärkonsul-
ter att lära av, och har nu vänt sig
till Sverige för att inbjuda veterinärer
att hjälpa till med modernisering av
djurhållning och livsmedelshygien.
Artikeln beskriver hur den intresse-
rade går till väga för att pröva på
konsultarbete i Kina. 

Kina välkomnar konsulter och experter,
inte minst veterinärer, som kan hjälpa
till med råd och kunskap för att produ-
cera säker mat till 1 300 miljoner invå-
nare. Västvärlden har sedan årtusenden
lärt mycket av Kina. Nu är tiden inne
att åka dit för att lära av dem igen, men
samtidigt förmedla kunskap på områ-
den, där vi har kommit litet längre i vårt
vetande. 

MATKULTUREN
Matkulturen är traditionell och mat är
viktig för kinesen. Kineser som första
gången besöker utlandet frågar vid an-
komsten: var finns den närmaste kines-
restaurangen?

Av hävd äter kinesen nästan allt som
finns i luften, rör sig på marken (även
under marken), växer på träd och buskar
eller finns i vattnet. Odlingstekniken har
förfinats under årtusenden för att få ut
det mesta möjliga av jorden. Den talrika
befolkningen behöver mycket mat men
numera kräver de dessutom bättre sam-
mansatt mat än förut. Och det behövs
hygieniskt hanterade säkra råvaror av

alla slag, om inte epidemier skall drabba
folket.

DJURUPPFÖDNING
I Kina har man en gammal kultur att
uppföda djur av olika slag, även mera
ovanliga sådana. Djuren måste ha lämp-
ligt sammansatt foder och det måste
löna sig att syssla med djuruppfödning.
Om djuren handhas på ett adekvat sätt,
ger de t ex snabbare tillväxt, talrikare
avkomma, finare päls, större och flera
ägg eller bättre avkastning. Men det
förekommer också många sjukdomar
hos djur som kan få allvarliga konse-
kvenser, inte minst för att besättningarna
är så stora. Djuren drabbas av infek-
tioner som kan slå hårt mot populatio-
nerna. Om det handlar om zoonoser
kan sjukdomarna innebära katastrof i ett

land med så tät befolkning och varmt
klimat.

EXPORT AV LIVSMEDEL
Kina exporterar livsmedel av alla slag, 
t ex frukt, grönsaker, färsk, torkad och
konserverad svamp, te, ris, etc. Det
behövs veterinärer som ser till att råvaror
hanteras hygieniskt och att smittsprid-
ning elimineras så mycket som möjligt i
hönsfarmer, ankfarmer, bland får, getter,
grisar, kor och hästar. Djurbesätt-
ningarna måste hållas friska med alla
medel och veterinärer spelar här
huvudrollen genom att bidra med sitt
kunnande. Även i Kina kan man skapa
en hållbar miljö genom att upprätthålla
det naturliga kretsloppet. Allt som i ett
led förefaller avfall, kan användas som
näring av nästa led.

Upprop

Kina inbjuder veterinärkonsulter
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LIVIA ALM, Dr Med Sc, näringsfysiolog.*

Den kinesiska befolkningen behöver mycket mat men numera kräver de dessutom
hygieniskt hanterade säkra råvaror av alla slag. Gatubild från Hefei.
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Antalet veterinärer i Kina är inte till-
räckligt för att verksamheten som
bedrivs skall räcka till i alla led. Djuren
på landet hanteras mycket annorlunda
än i Sverige. Kina behöver utländska
veterinärkonsulter att lära av. Hittills har
många europeiska länders veterinärer
inbjudits, men ännu har ingen svensk

veterinär blivit inbjuden för att dela
med sig av sina kunskaper och erfaren-
heter. Det är på tiden att en ändring
sker.

Verksamheter och behov är olika i
norra och södra Kina. I norr, med näs-
tan arktiskt klimat, har de jakar, renar,
får och hästar vid sidan av olika pälsdjur

såsom räv. Kina har nu vänt sig till
Sverige för att inbjuda veterinärkonsul-
ter att hjälpa dem att bättre förstå, hur
de skall handha och bedriva inte minst
renskötsel och alla sorters problem för-
knippade med denna hantering. Upp-
dragen är många och det vore bra om
någon svensk veterinär kunde åta sig att
åka till Kina för att hjälpa dem. Där
finns arbetsområden som skulle kunna
lämpa sig för en hel veterinärkår.

När det gäller renar och hästar är
området i fråga stort, hela norra Inre
Mongoliet. Dit önskar de få även specia-
lister som kan hjälpa dem med djurför-
ädling, artificiell insemination och flera
hithörande problem. De önskar samar-
beta med Sverige som de ser upp till.
Sverige var det första landet att erkänna
det Nya Kina och de glömmer aldrig
detta. Tyvärr, trots många trevanden,
har undertecknad inte fått gehör från
någon veterinär att åta sig uppdragen
och åka till ort och ställe.

FÖRMEDLINGSAKTIVITETEN
Jag själv har varit inbjuden till Kina
sedan 1987 och arbetat som lärare och
gästprofessor under långa tidsperioder i
Tianjin, Shanghai och Nanchang, före-
läst vid olika forskningsenheter och
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Kina exporterar livsmedel av alla slag t ex frukt, grönsaker, te, ris etc. I djurbesättningarna spelar veterinärer huvudrollen genom att bidra
med sitt kunnande. Bild från jordbruksdistriktet Jiangzu.

Kina har via författaren vänt sig till Sverige för att inbjuda veterinärkonsulter att arbeta 
i landet. Författaren vid ett besök på det Zoologiska Institutet i Beijing.

➤
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industrier, varit konsult knuten till olika
företag som tillverkade vanlig och spe-
cialdesignad mat till olika grupper av
kineser, samt sedan 2002 tecknat kon-
trakt med kinesiska staten att sända 
specialister och experter för att hjälpa
dem under kortare eller längre perioder. 

Min strävan är att vara dörröppnare
för den som vill ut och verka som en
modern Marco Polo, att hjälpa kineserna
med kontakter och dokument de behö-
ver, men också att hjälpa Sverige och
kolleger att se vad som finns bakom
nästa hörn av världen. Mycket av det
som händer numera händer i Kina. Vi
måste vara med.

Jag har träffat många andra europeiska
länders representanter i Kina men tyvärr
ytterst sällan någon från Sverige. Javisst,
i Kina finns de stora företagen Volvo,
Eriksson, ABB, SKF, etc som är allt
mindre svenska numera och bedriver
entreprenörskap mest för egen del.
Varken veterinärförbundets eller andra
förbunds medlemmar får några kontak-
ter eller arbeten via sådana verksamheter.
För Sveriges del saknas den möjlighet
till feed-back som skulle kunna bidra till
en bättre framtid också här hemma.
Därför tycker jag att alla skall, åtminsto-
ne en gång, pröva på att åka ut i världen
om möjligheten ges, för att se vad som

händer. Man får nya intryck och ideer,
som man kan förverkliga där i samarbete
med kineser eller här hemma tillsam-
mans med kolleger.

GE DIG SJÄLV EN CHANS!
Du som är specialist inom något område
och vill åta dig ett kortare eller längre
uppdrag i Kina, är välkommen att
skicka en kort personpresentation till
mig (se faktaruta för adress). Presenta-
tionen ska beskriva din utbildning,
verksamhetsområde, språkkunskaper,
samt expertis som du vill åberopa, dvs
ett CV, skrivet på engelska. Villkoren är
att du får tur&retur-biljett till Kina,
kost och logi, tolkhjälp samt fickpengar
under de första två veckorna. Efter den
tiden, om uppdraget förlängs, gäller en
annan marknadsmässig lönesättning.
Du bör kunna tala god engelska. Lämp-
lig ålder kan diskuteras, men högst
65–68 år.

De CV som jag får av intresserade
sänder jag till mina kontakter vid pro-
vinsernas Foreign Expert Bureaus i
Kina. De sänder CV vidare till de
instanser som behöver experter, och
återkommer med en personlig inbjudan
till experten, via mig. 

*LIVIA ALM, Dr Med Sc, näringsfysiolog, 
Eco Symbios, Ringen 25, 182 73 Stocksund.

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  4 • 2005 45

Alla skall, åtminstone en gång, pröva på att åka ut 
i världen om möjligheten ges, för att se vad som 
händer. Författaren vid öppnande av en sojayoghurt-
fabrik i Suchon.

INTRESSEANMÄLAN

Om du är intresserad,
sänd ditt CV till: 
Livia Alm 
Ringen 25
182 73 Stocksund
Tel: 08-755 02 55, 
Fax: 08-753 10 47

Ph
Vi
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Nya externfinansierade
veterinärer till djurfakul-
teten 

❘ ❙❚ Två externa finansiärer ser till att
fakulteten för veterinärmedicin och 
husdjursvetenskap, SLU, förstärks med

fyra nya utbildningstjänster. Detta bidrar
indirekt till en förstärkning av veterinär-
programmets lärarkapacitet, meddelar
SLUs personaltidning Reflex nr 3/05.

Agria djurförsäkringar inrättar två 
veterinärtjänster som ska leda till en egen
specialistutbildning. Den ena hamnar på
Institutionen för kliniska vetenskaper och
hästkliniken där, den andra på Kirurgi 
och medicin smådjur. Förutom den egna
specialistutbildningen och egna forsk-
ningsuppgifter ska de delta i den kliniska

verksamheten och vara behjälpliga som
handledare i grundutbildningen på vete-
rinärprogrammet, berättar dekanus 
Arvid Uggla för Reflex. Dekanus ser de
externfinansierade tjänsterna som positiva
nyheter för en ekonomiskt hårt pressad
fakultet.

Jordbruksverket placerade redan i 
höstas två veterinära utbildningstjänster
på den ambulatoriska kliniken och de
kommer att ha studenter med i bilarna.
Även dessa veterinärer innebär en för-
stärkning av lärarkapaciteten, säger 
Uggla till Reflex. Alla fyra anställningarna
kommer att gälla under tre år.  ■

SACO och SVF fortsätter
öka

❘ ❙❚ SACO-förbunden redovisar en ökning
på drygt 12 800 medlemmar för år 2004
eller +2,3 procent. Totalt har nu de 26
SACO-förbunden 569 308 medlemmar
tillsammans.

– Av de ca 570 000 medlemmarna i
SACO är nära 100 000 studenter. Det är
genom en medveten satsning på facklig
förnyelse och individuella lösningar som
SACO-förbunden lockat till sig de unga
akademikerna, menar SACO-ordföranden
Anna Ekström.

Största ökningen gör Jusek med över 
4 900 medlemmar eller +7,4 procent till
drygt 71 000 medlemmar. Andra som
ökar kraftigt är Naturvetareförbundet,
+5,8 procent, Sveriges Veterinärförbund,
+4,4 procent och DIK-förbundet, +4,2
procent.

De kvinnliga SACO-medlemmarna ökar
snabbast, +3,3 procent mot +1,4 för
männen. Nu finns 282 000 kvinnor och
286 000 män inom SACO.

– SACOs styrka är att vi driver fackliga
frågor tillsammans med professionsfrågor,
säger Anna Ekström. Yrkeskunskap, 
kompetensutveckling, ansvarstagande 
och stolthet i arbetet är för oss lika 
självklara fackliga frågor som löner och
arbetsmiljö.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Hästklinik uthyres
med utrustning, datasystem, tele
och kundreg, pga annan tjänst.
Omsättning ca 1 Mkr, goda möj-
ligheter att expandera. Läge två
mil SÖ Jönköping. Ev försäljning
av utrustning.

Ring 036 32 77 17 eller 32 77 91
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Den årliga inkomstdeklarationen
börjar nu närma sig för många, 
och SVT ger som vanligt tips om
aktuella avdrag och regler speciellt
för veterinärer.

INKOMSTSKATTESYSTEMET

✔ En intäkt som inte är undantagen
från skatteplikt ska hänföras till något 
av inkomstslagen tjänst, kapital eller
näringsverksamhet.
✔ Fysiska personer betalar både statlig
och kommunal inkomstskatt.
✔ Juridiska personer utom handelsbo-
lag erlägger endast statlig inkomstskatt.
✔ Ett handelsbolags inkomster be-
skattas hos delägarna.
✔ Inkomstslaget kapital behandlas inte
nedan.

DEKLARATIONSFÖRFARANDET
Större delen av de skattskyldiga omfattas
av ett förenklat deklarationsförfarande. 
I månadsskiftet mars-april får de en
ifylld deklarationsblankett tillsänt sig för
godkännande och undertecknande.

De som deklarerar inkomst av nä-
ringsverksamhet, delägare i fåmansföre-
tag och närstående till dessa samt de
som inte varit bosatta i Sverige hela
inkomståret, undantas dock. 

I den förtryckta blankett som sänds
till alla berörda skattskyldiga i månads-
skiftet mars–april, har skattemyndig-
heten fyllt i samtliga uppgifter från de
kontrolluppgifter, som tidigare har sänts
in från olika uppgiftslämnare.

Felaktiga/ofullständiga uppgifter änd-
ras/kompletteras av den skattskyldige.
Blanketten undertecknas och ska vara
skattemyndigheten tillhanda senast den
2 maj. Vissa skattskyldiga kan också
deklarera på Internet eller telefon. Detta

framgår av en specifikation som du får
samtidigt med deklarationsblanketten.

”EGENAVGIFTER” PÅ SKATTSEDELN
För inkomståret 2004 betalas – via
skattsedeln – allmän pensionsavgift på 
7 procent. Avgiften tas ut på förvärvsin-
komster upp till 341 361 kronor. 25
procent av avgiften dras av vid beräkning
av beskattningsbar inkomst. Resterande
75 procent får du skattereduktion för.

TAXERINGEN
När det gäller taxeringen, dvs vilka
inkomster som ska tas upp i deklara-
tionen och vilka avdrag man får göra,
bör följande påpekas.

Kostnader för resor mellan bostad
och arbetsplats är avdragsgilla endast i

den mån de överstiger 7 000 kronor.
Avdragsbegränsningen gäller också för
motsvarande resa vid beräkning av
inkomst av näringsverksamhet. För den
som har inkomster både av tjänst och
näringsverksamhet avser begränsningen

de sammanlagda kostnaderna och i första
hand ska avdraget i inkomstslaget tjänst
minskas. 

Övriga kostnader som täcktes av det
tidigare schablonavdraget är avdragsgilla
till den del de överstiger 1 000 kronor.
Avdragsbegränsningen omfattar dock
inte följande kostnader som alltså är
avdragsgilla ”från första kronan”:

• ökade levnadskostnader vid tjänste-
resa, dubbel bosättning och tillfällig
anställning

• kostnader när den privata bilen
använts i tjänsten och för annan färd-
kostnad för resa i tjänsten

• vissa hemresekostnader
• egenavgifter som är avdragsgilla i

tjänst

Man får inte göra avdrag för SVFs fri-
villiga grupplivförsäkring, den nya
gruppsjukförsäkringen med 90 dagars
karens, olycksfallsförsäkringen och barn-
försäkringen (kapitalförsäkringar).

Däremot är SVFs gamla gruppsjuk-

Här är avdragen du inte får missa

Deklarationstips 2005

ILL: CLAES BECK-FRIIS

➤
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försäkring med en månads karens av-
dragsgill såsom en pensionsförsäkring.
Se vidare under rubriken ”Försäkrings-
premier” nedan.

Om avdragsrätten är tveksam måste
man öppet redovisa vad kostnaderna
avser så att skattemyndigheterna har
möjlighet att bedöma yrkandets skälig-
het. Gör man detta riskerar man inte att
drabbas av skattetillägg om taxerings-
myndigheterna bedömer att avdragsrätt
inte föreligger.

TRAKTAMENTEN M M
Avdrag för ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa medges endast om tjänste-
resan varit förenad med övernattning
utanför den vanliga verksamhetsorten.
Med vanlig verksamhetsort menas ett
område, vars yttre gräns ligger på ett
avstånd av 50 kilometer (närmaste färd-
väg) från såväl den anställdes tjänsteställe
som bostad. 

Betalas traktamente ut vid arbete
inom det område, som utgör vanlig
verksamhetsort, betraktas ersättningen
som lön.

Kostnadsersättningar, traktamenten,
logiersättningar etc, som överensstämmer
med schablonbeloppen eller ersättningar
som motsvarar gjorda utlägg behöver
inte deklareras, förutsatt att de kryssats
på kontrolluppgift. 

När arbetsgivaren betalar ut dagtrakta-
mente som överstiger schablonbeloppen
200 respektive 100 kronor eller nattrakta-
mente över 100 kronor (se vidare Skatte-
verkets  informationsmaterial) ska den
överskjutande delen deklareras som lön.

Om arbetsgivaren inte har betalat ut
något traktamente medges för dag
avdrag med antingen styrkta merkost-
nader för måltider och småutgifter eller
med schablon – 200 kronor per dag eller
100 kronor för halv dag. 

För logikostnad medges endast
avdrag med styrkt kostnad som man
själv har betalat. Något schablonavdrag
medges inte i detta fall. 

Den ökning av levnadskostnaderna
som kan uppstå på grund av att man har
sitt arbete på annan ort än bostadsorten
får normalt inte dras av. Avdrag kan
emellertid erhållas om anställningen är
tillfällig, dvs

• arbetet avser endast en kortare tid
eller

• arbetet visserligen inte är kortvarigt
men tidsbegränsat eller sådant att
en fast anknytning till den tidigare
bostadsorten krävs eller

• arbetet ska bedrivas på flera olika
platser eller

• det finns annan anledning att inte
kräva flyttning.

Avdrag medges för styrkt logikostnad på
arbetsorten samt för måltider och
småutgifter antingen med styrkta mer-
kostnader eller schablon. Det går att få
avdrag för bostadskostnader även om
man inte haft dubbla hyror, dvs bostads-
kostnader på hemorten, enligt en dom i
Regeringsrätten. 

För den som under de första tre
månaderna fått avdrag enligt reglerna
för tjänsteresa som varar kortare tid än
tre månader och som fortfarande efter
denna tid får traktamente ändras reglerna
för avdrag. Se broschyren ”Traktamenten
och andra kostnadsersättningar” (SKV
354).

För övriga, bland annat vikarier, 

gäller i första hand att avdrag medges för
visad kostnadsökning. Om denna inte
kan visas men den anställde gör sanno-
likt att han haft sådan kostnad, medges
i andra hand avdrag med 100 kronor
per dag för de första tre månaderna och
därefter med 60 kronor per dag. Något
avdrag för halva dagar medges inte. För
logi medges endast avdrag med styrkt
kostnad. 

För att visa eller styrka kostnader
krävs att kvitton kan uppvisas.

HOTELLKOSTNADER FÖR VIKARIER
Ersättningen för hotellkostnader ska
räknas som lön om vikarien själv betalat
hotellräkningen. Arbetsgivaren ska betala
sociala avgifter och dra skatt på hela
denna ersättning. Vikarien får göra
avdrag för den verkliga kostnaden i sin
deklaration. 

Om hotellet fakturerar kostnaden till
arbetsgivaren direkt ska arbetsgivaren 
ta upp ett schablonvärde för hotellkost-
naden i vikariens kontrolluppgift.
Vikarien får göra avdrag för samma
värde i deklarationen. Arbetsgivaren ska
betala sociala avgifter och dra skatt på
schablonvärdet. När det gäller dessa 
värden hänvisas till Skatteverkets infor-
mationsmaterial enligt ovan.

➤
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HEMRESOR
Den som på grund av sitt arbete vistas
på annan ort än hemorten, kan få
avdrag för kostnaden för en hemresa i
veckan. Förutsättningen är att avståndet
mellan hemorten och arbetsorten är
längre än 50 kilometer. 

Avdrag medges normalt för kostnaden
för billigaste färdsätt. Denna regel har
dock luckrats upp. Så är skälig kostnad
för t ex flygresa eller resa med tåg i första
klass också avdragsgill även om det inte
skulle vara det billigaste färdmedlet. 

Om det inte finns godtagbara all-
männa kommunikationer, medges av-
drag för bilresa enligt den schablon som
gäller avdrag för resor mellan bostaden
och arbetsplatsen (16 kronor per mil).
Det kan också finnas särskilda skäl för
veterinärer att yrka avdrag för bilresa på
grund av behovet av att medföra veteri-
närutrustningen. 

Har man fått traktamente under vistel-
sen i hemmet, ska avdraget för hemresor
reduceras med belopp som motsvarar
erhållet dagtraktamente.

Av arbetsgivare betalda hemresor är
förmån och finns därför i regel med på
kontrolluppgift. Avdrag får ske om för-
månen redovisats som intäkt.

RESOR MELLAN BOSTAD OCH
ARBETSPLATS
För att få avdrag för kostnader för resor
mellan bostad och arbetsplats, ska
arbetsplatsen vara belägen minst två
kilometer från bostaden. Avdrag god-
känns normalt för en resa till och en resa
från arbetsplatsen per arbetsdag. Kost-
naderna är avdragsgilla endast i den mån
de överstiger 7 000 kronor. Avdrag för
resor för lunch eller middag medges
däremot inte. I allmänhet medges av-
drag endast för kostnaden för billigaste
färdsätt.

För att få avdrag för kostnader för
resor med bil mellan bostad och arbets-
plats krävs i regel dels att avståndet mel-
lan bostad och arbetsplats är minst fem
kilometer, dels att det klart framgår att
man regelmässigt tjänar minst två tim-
mar sammanlagt för fram- och återresan
genom att använda bil istället för all-
mänt kommunikationsmedel. 

Avdrag för bilkostnader vid resor

mellan bostaden och arbetsplatsen med-
ges med 16 kronor per mil. Om man
har fått ersättning utöver 16 kronor från
arbetsgivaren ska denna tas upp som
skattepliktig intäkt.

Om tjänsteresan görs med förmåns-
bil, ska den del av ersättningen som är
högre än 6 kronor per mil för kostnaden
för diesel respektive 9 kronor per mil för
kostnaden för övriga drivmedel, redo-
visas som lön.

KÖRJOURNAL
Många skattskyldiga måste föra körjour-
nal för att styrka antalet körda mil i
tjänsten respektive privat. För att kör-
journal ska kunna tillmätas något större
bevisvärde måste man föra den löpande
under beskattningsåret. Följande krav
bör uppfyllas:

1. Mätarinställningen vid årets början
och slut.

2. Mätarinställningen vid tjänsteresans
början.

3. Var tjänsteresan börjar och slutar
samt antalet körda kilometrar.

4. Vilken ort och vilket företag eller
patient som besökts.

5. Namnet på den person på företaget
eller patienten som besökts.

6. Uppgift om antal privat körda mil.

VETERINÄRUTRUSTNING MED MERA
Arbetsredskap som inköpts under
beskattningsåret är avdragsgilla om de
varit nödvändiga för tjänsten. 

En ytterligare förutsättning är att
skattefri ersättning inte har lämnats för
att täcka kostnaderna. Beträffande
offentliganställda veterinärer brukar
skattemyndigheten utgå ifrån att
huvudmannen tillhandahåller sådan
utrustning.

Nedan följer en förteckning över
sådana kostnader som kan vara avdrags-
gilla och vad som kan vara värt att 
tänka på.

Redskap
Kostnad för verktyg/redskap/instru-

ment som man behöver i verksamheten.
Här gäller att kostnad för dyrare redskap,
över 2 000 kronor och med minst tre 
års livslängd, bör fördelas på flera år. Tre
till fem års avskrivning är att rekom-
mendera. Exempel på sådan vara är en
mobiltelefon eller en fax.

Skyddskläder
Skyddskläder som behövs bland annat
för att förhindra överföring av smitt-
samma sjukdomar är en avdragsgill post,
dock inte om kostnaden avser arbets-
kläder.

Kontorsmateriel
Avdrag för kontorsmateriel beviljas om
det är materiel som man behöver i sitt
kontor. Telefonkostnaden är avdragsgill
för den del som inte utgörs av privata
samtal.

FACKLITTERATUR OCH 
REPRESENTATION
Kostnad för facklitteratur är avdragsgill
om böckerna anskaffats för tjänsten och
de krävs för att man ska upprätthålla
den på ett tillfredsställande sätt.
Böckerna ska även finnas tillgängliga 
på arbetsplatsen. Facktidskrifter är i regel
avdragsgilla. OBS! Svensk Veterinär-
tidning ingår numera i fackförenings-
avgiften som SVF rapporterar direkt till
skattemyndigheten och Du ska alltså
inte dra av den. Se vidare under rubri-
ken ”Skattereduktion” nedan.

Kostnader för representation är
avdragsgilla om de har ett omedelbart
samband med verksamheten. För varje
år ger Skatteverket ut rekommenda-
tioner för med vilket högsta belopp per
person och gång man kan beviljas
avdrag. För 2004 är det högsta avdraget
90 kr/person. Den som inte är skatt-
skyldig till moms får öka avdragsramen
med momsen. Avdragsramen gäller för
såväl extern som intern representation. 

För andra måltidsutgifter än lunch,
middag och supé är avdraget högst 60 kr
plus moms per person och tillfälle.

Skälig avdragsgill kostnad för t ex
teaterbiljett, eller vid extern representa-
tion för greenfee vid golfspel, får anses
vara högst 180 kronor plus moms per
person. ➤
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FÖRSÄKRINGSPREMIER
Som redan angetts får inte särskilt
avdrag yrkas för premier som erlagts för
frivillig grupplivförsäkring, den nya
gruppsjukförsäkringen med 90 dagars
karens, olycksfallsförsäkring och barn-
försäkring (kapitalförsäkringar). Avdrag
för pensionsförsäkringar får dock yrkas
som tidigare. 

Observera emellertid att det numera
gäller en kraftig begränsning av avdrags-
rätten för pensionsförsäkringar. Endast
upp till ett halvt prisbasbelopp, dvs för
2004 högst 19 650 kronor, får dras av.
Om Du tjänar mer än 393 000 kronor får
Du dra av 5 procent, dock max 39 300
kronor. Saknar du så kallad tänstepen-
sion i din anställning får du dock göra
ett större avdrag, nämligen 19 650 kronor
samt dessutom 35 procent av anställ-
ningsinkomsten, dock högst 10 1/2 pris-
basbelopp (412 650 kronor).

Medlem som varit ansluten till för-
bundets gamla gruppsjukförsäkring
under hela 2004 får dra av 552 kronor.
Observera att denna försäkring dras av
som en pensionsförsäkring. Bevaka att
detta avdrag beviljas. Ett särskilt intyg
om att försäkringen är avdragsgill kan
begäras från förbundskansliet om inte
avdraget godkänns.

AEA-avgiften ska du numera inte
själv dra av i deklarationen. Avgiften
rapporteras direkt till skattemyndigheten
som automatiskt reducerar din skatt. Se
vidare under rubriken ”Skattereduktion”
nedan.

Veterinär, som varit ansluten till vete-
rinärförbundets ansvarsförsäkring 2004,
bör yrka avdrag med 250 kronor under
den förvärvskälla där inkomsten redo-
visats (tjänst eller rörelse). Detsamma
gäller veterinärutrustningsförsäkringen.
Premien för denna försäkring för hela
2004 är 235 kronor. 

Premien för tjänstegrupplivförsäk-
ring, som gäller för alla stats- och kom-
munaltjänstemän och för flertalet privat-
anställda, betalas av arbetsgivaren och
något avdrag härför i deklarationen är
inte aktuellt för den anställde.

SKATTEREDUKTION
Numera får du automatiskt avdrag på
skatten för den avgift du under 2004
inbetalt till SVF och AEA. Skatte-

reduktion för fackföreningsavgiften
medges dock endast om den samman-
lagda avgiften uppgått till minst 400
kronor. Du ska inte själv göra avdrag för
dessa avgifter i deklarationen. De rap-
porteras direkt till skattemyndigheten
som reducerar din skatt med 25 procent
av avgiften till SVF och 40 procent av
avgiften till AEA. Du har i början av
februari fått en kontrolluppgift för 2004
med uppgift om vad SVF rapporterat
till skattemyndigheten.

I beloppet under rubriken ”Avgift 
till arbetstagarorganisationen” ingår
medlemsavgiften till SVF och riksföre-
ningarna (men inte sektionerna) samt
prenumerationsavgiften för Svensk
Veterinärtidning. Att vi inkluderar
avgiften för veterinärtidningen i fack-
föreningsavgiften beror på att prenu-
merationen är obligatorisk för alla med-
lemmar och därmed betraktas som en
medlemsavgift av skattemyndigheten
och inte som facklitteratur. Avgiften till
AEA som står på kontrolluppgiften har
räknats ut med ledning av antal månader
du varit ansluten till AEA gånger 90
kronor (månadsavgiften 2004). Var du
ansluten hela 2004 blir beloppet således
12 gånger 90 kr = 1 080 kr.

UTBILDNINGSKOSTNADER
Till utbildningskostnad i vidsträckt
mening kan hänföras kostnader för
egentlig yrkesutbildning samt fortbild-
ning. Utbildningskostnader är i princip
inte avdragsgilla vare sig de hänför sig
till en kommande yrkesbana eller avser
att ge meriter för en högre tjänst. Sådana
kostnader likställs med kostnader för
köp av förvärvskälla, dvs som en slags
investering. Praxis beträffande kostnader
för yrkesutbildning är helt klart – inget
avdrag. 

För fortbildningskostnader är läget
annorlunda. Med fortbildningskostnader
avses kostnader för sådan utbildning
som en anställd genomgår i och för den
tjänst han redan innehar. Kostnaderna
kan gälla deltagande i kurser, studieresor
eller inköp av facklitteratur. 

Om man ska beviljas avdrag eller inte
för fortbildningskostnader synes i praxis
bero på i vems huvudsakliga intresse
studierna bedrivs. Har arbetsgivaren
utbetalat full lön under studietiden

NYHETER INFÖR 
DEKLARATIONEN 2005

De viktigaste förändringarna inför
årets självdeklaration är:

• nu kan du som är löntagare eller
pensionär få skatteåterbäring
redan före midsommar.

• om du deklarerar via Internet kan
du samtidigt anmäla ditt bank-
konto för skatteåterbäring;
gå in på www.skatteverket.se.

• arvs- och gåvoskatten slopa-
des den 17 december 2004.

• alla som har en beskattningsbar
förvärvsinkomst på minst 100 kr 
får automatiskt 200 kr i särskild
skattereduktion.

• all fri eller subventionerad
tandvård med undantag för
tandvård till viss personal inom
försvaret m fl är skattepliktig
från och med 2004.

• förmån av fria inställelse- och
arbetsresor kan i vissa fall vara
skattefri från och med 2004.

• miljövänliga förmånsbilar – den
tidsbegränsade regeln om juste-
ring av miljöanpassade för-
månsbilar har förlängts med 
tre år till och med 2008.

• nya medlemsländer i EU. Den 
1 maj 2004 blev tio nya länder 
medlemmar i EU. Dessa länder
är: Cypern, Estland, Lettland,
Litauen, Malta, Polen, Slovakien,
Slovenien, Tjeckien och Ungern.
De nya  ländernas medlemskap
påverkar avdragsrätten för hem-
resor,  s k inställelseresa och resa
till och från anställningsintervju
om sådana resor företagits inom
EU/EES-området.

➤
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medges som regel avdrag för uppkomna
kostnader. I dessa fall anses den skatt-
skyldige ha fullgjort sin arbetsprestation
gentemot arbetsgivaren genom att bevis-
ta utbildningen. Det är i ”huvudsak i
arbetsgivarens intresse” som den anställde
underkastar sig utbildning. Om den
anställde får reducerad lön har praxis
visat att avdrag för kostnader inte har
medgivits. Har deltagandet skett under
semester eller under kompensations-
ledighet har arbetsgivaren inte möjlighet

att visa intresse genom att utge lön.
Avdragsrätten måste då bedömas utifrån
andra kriterier. Ofta vägras avdrag där-
för att den skattskyldige har svårt att
bevisa ”nödvändigheten” att delta i
dessa situationer. 

Studiekostnader är dock avdragsgilla
om utbildningen varit nödvändig för att
behålla arbete och inkomster.

När det gäller bedömningen av av-
dragsrätten för en kongressresa under-
söker skattemyndigheten om arbetsgi-
varen påfordrat deltagande i kongressen,
dvs om deltagandet legat i arbetsgivarens
intresse. Som regel krävs att deltagarna
fått behålla sina löneförmåner från
arbetsgivaren. 

Det är också väsentligt att det finns
ett organiserat program med i regel
minst 30 veckotimmar, och där ämnena
som behandlas har betydelse för det
arbete man har under skatteåret. 

Exklusiva resmål, rekreationsinslag
under eller i tidsmässig anslutning till
kongressen liksom anhörigs deltagande i
resan är faktorer som försvårar att få
avdrag.

De kostnader för vilka avdrag ifråga-

kommer är i huvudsak kongress/kurs-
avgift, resekostnader, fördyrade levnads-
kostnader (observera att om traktamente
inte utgått medges avdrag med hälften
av normalbeloppet för aktuellt land om
man inte kan visa en högre faktisk kost-
nad) samt förekommande litteratur- och
materialkostnader. Resekostnadsbidrag,
eventuella traktamenten och övriga
kostnadsersättningar eller bidrag ska
redovisas som intäkt eller öppet från-
räknas kostnaderna. 

Det är viktigt att försöka styrka nöd-
vändigheten av kurs/kongressdeltagandet
genom intyg från arbetsgivare, redo-
görelse för den egna arbetssituationen,
tjänsteställning osv. 

Spar alltid kvitton, program och
dylikt för att styrka faktiska utgifter och
omständigheter! I det fall skattemyndig-
heten bestämmer sig för att granska
avdragen närmare fordras en omfattande
och detaljerad argumentation för att få
en kongresskostnad accepterad som
avdrag.

STUDIEMEDELSAVGIFT
Studiemedelsavgift, dvs indexräkning av
studiemedel, är enligt direkt författ-
ningsbestämmelse inte avdragsgill.
Däremot är räntor på andra studielån
avdragsgilla. Avdraget görs under in-
komst av kapital.

ARBETSRUM
Ett arbetsrum kan för många vara en
stor utgiftspost. Trots det kan det ofta
vara svårt att få igenom avdraget. Detta
gäller i synnerhet om arbetsrummet 
ligger i den egna bostaden. 

För att få avdrag under ”Inkomst av
tjänst” bör samtliga av följande förut-
sättningar vara uppfyllda:

• Det finns ett klart behov av arbets-
rum för att kunna utföra arbetet.

• Arbetsrummet är så möblerat att
det inte kan användas som vanligt
bostadsrum.

• Rummet är avskilt från den egna
bostaden.

• Det blir en högre kostnad på grund
av arbetsrummet än utan arbets-
rum.

• Arbetsrum för arbetsuppgifterna
som görs hemma saknas på arbets-
platsen.

Om avdrag beviljas för arbetsrummet
får i regel också avdrag göras för möbler
och andra inventarier i rummet.
Avdragets storlek är ett belopp som
motsvarar den faktiska merkostnaden
för rummet på grund av el, värme, hyra,
försäkring osv samt viss del av hyran om
det rör sig om en hyreslägenhet. 

Möjligheterna att få avdrag ökar om
ett foto bifogas av arbetsrummet samt
ett intyg av arbetsgivaren som styrker 
att arbetsuppgifterna kräver ett rum i
bostaden. Om nödvändigt bör sådant
intyg införskaffas.

LÅNEDATORER
Anställda kan låna hem arbetsgivarens
dator utan att förmånsbeskattas. Redan
tidigare kunde en anställd i mindre
utsträckning använda en dator privat
utan att förmånsbeskattas under förut- ➤

ILL: CLAES BECK-FRIIS
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sättning att datorn var ett arbetsredskap.
För att förmånen ska vara skattefri
måste erbjudandet om lånedator rikta
sig till hela den stadigvarande perso-
nalen. Eftersom en fiktiv lön inte kan
beskattas kan arbetsgivare utan skatte-
konsekvenser låna ut datorer mot ett
bruttolöneavdrag.

MOMS FÖR VETERINÄRTJÄNSTER
En skattskyldig med en skattepliktig
omsättning som inte överstiger en miljon
kronor ska normalt redovisa momsen i
sin självdeklaration. De förfaranderegler
som gäller i inkomstredovisningen ska
då i huvudsak även tillämpas avseende
momsredovisningen. Är omsättningen
högre är man tvungen att registrera sig
för moms hos lokala skattemyndigheten.

KONTROLLUPPGIFT
Det är angeläget att noga kontrollera de

uppgifter som lämnas på kontrollupp-
giften och om nödvändigt ta kontakt
med den/de som utfärdat denna om
något skulle vara oklart eller felaktigt.
Särskilt nödvändigt är det för vikarier
att kontrollera att arbetsgivarna har
angett riktiga belopp när det gäller löne-
tillägg och schablonbeskattning av
boendekostnader.

KVARSKATT
Numera ska arbetsgivaren inte göra
avdrag för eventuell kvarskatt. Det är
den anställde/skattskyldige som själv ska
göra inbetalningen.

FYLLNADSINBETALNING
För att kontrollera om Du måste göra
en fyllnadsinbetalning och därmed slippa
kvarskatteavgift, dvs om kvarskatten
uppgår till mer än 20 000 kronor, bör
Du göra en preliminär skatteuträkning.

Enklast sker detta på Internet genom
Skatteverkets websida www.skatte-
verket.se. Du kan också rekvirera den
speciella skatteuträkningsbroschyren per
telefon från Skatteverket (direktval
7105). Visar det sig att Din kvarskatt
överstiger 20 000 kronor bör Du göra
en fyllnadsinbetalning så att pengarna är
bokförda på skattemyndighetens konto
senast 4 maj, detta för att undvika kost-
nadsränta.

TILL SIST
Om man som skattskyldig gjort något
uppsåtligt fel i sin deklaration kan den
ändras av skattemyndigheten i fem år
efter taxeringsåret. Därtill kan det också
bli fråga om otrevliga konsekvenser
såsom straffpåföljd och skattetillägg.

ANDERS LEFRELL

➤

SvT nr4/2005 Slutlig  05-03-22  09.30  Sida 52



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  4 • 2005 53

En hundägare anmälde distrikts-
veterinär NN för felbehandling av
två hundar. Veterinär NN bestred
anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägaren ansåg att hennes två wheaten
terriers avlivades på uppdrag av veteri-
nären NN.

Anmälarens grannes pudel tog sig in
på djurägarens tomt och blev biten av
hennes hundar. Pudeln var döende.
Djurägarens granne sade till henne 
att hennes hundar måste avlivas. Djur-
ägaren var då i chock och rädd för vad
grannen skulle ta sig till. Djurägaren
trodde att man måste avliva hundar som
dödar en annan hund, och sade därför
att det kanske var bäst att göra så.

Grannen tog med sig sin hund till
distriktsveterinär NN. Grannen uppgav
för veterinären att djurägarens hundar
skulle avlivas och att ägaren hade gett
sitt medgivande. NN kontrollerade inte
detta med djurägaren själv. Veterinär
NN ringde en bekant och gav honom i
uppdrag att ta sig till platsen och skjuta
hundarna, vilket han gjorde. Djurägaren
anser att veterinären i stället borde ha
upplyst pudelägaren om att polisen skall
kontaktas i en sådan situation.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
NN hade inte beordrat avlivning av de
två wheaten terrierhundarna. Pudelns

ägare uppgav på telefon att hans hund
var dålig efter att ha blivit biten av gran-
nens hundar. Han frågade även hur de
skulle göra med de två hundar som hade
bitit hans hund. Deras ägare ville enligt
honom att hundarna skulle avlivas. NN
svarade att wheaten terrierägaren fick
komma med hundarna till henne.
Grannen berättade att hundägaren inte
ville detta eller ville vara med vid avliv-
ningen. NN menade då att det viktigaste
var att grannen kom in med sin hund så
hon eventuellt kunde hjälpa den. När
han kom med sin hund var den emeller-
tid död. Grannen uppgav då att ägaren
till de angripande två hundarna hade
bett honom att hjälpa henne få dem
avlivade. Wheaten terrierägaren ville
dock inte komma till NN, och NN
ansåg inte att hon hade någon skyldighet
att ta kontakt med hundägaren. I stället
hjälpte hon till att finna någon som
kunde avliva hundarna på plats. NN
känner en man som är jägare som har
skjutit hundar innan. NN ringde till
honom och förklarade situationen och
undrade om han kunde ställa upp, och
om hon kunde lämna ut hans telefon-
nummer. Han gick med på detta. Vad
som sedan skedde vet NN inte.

STATENS JORDBRUKSVERKS 
YTTRANDE
Enligt regleringsbrevet skall distrikts-
veterinärorganisationen tillhandahålla
rikstäckande akut djursjukvård och före-
byggande djurhälsovård för att i första
hand tillgodose behoven hos djur inom
animalieproduktionen och hos hästar
som används inom jord- och skogs-
bruket, samt för att säkerställa ett gott

djurskydd för husdjur i hela landet.
Verket anser därför att eftersom det inte
var frågan om något djurskyddsfall var
det olämpligt av veterinär NN att
endast på andrahandsuppgifter kontakta
någon att avliva hundarna.

I ett senare yttrande anförde verket
att veterinär NN nu förtydligat beskriv-
ningen av det agerande som verket tidi-
gare ansåg olämpligt. NN angav att hon
ringde jägaren för att förklara vad som
hade hänt och för att fråga om hon
kunde lämna ut hans telefonnummer
till pudelägaren. Om det är så att NN
endast förmedlat en kontakt har Jord-
bruksverket inget att invända mot 
hennes agerande.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Av förarbetena till lagen (1994:844) om
behörighet att utöva veterinäryrket
(prop 1993/94:139 s 21) framgår att
Veterinära ansvarsnämnden endast skall
pröva sådana anmälningar som avser
den rent veterinärmedicinska delen av
veterinärernas yrkesutövning. Veterinär
NN har inte tagit något veterinärmedi-
cinskt beslut rörande den anmälande
djurägarens hundar och har inte heller
rekommenderat att de skulle avlivas.
Även om NNs agerande skulle brista i
professionalitet är det en fråga som faller
utanför nämndens kompetens i disciplin-
ärenden. Nämnden kan därför inte
pröva djurägarens anmälan.

BESLUT
Ansvarsnämnden avvisade djurägarens
anmälan.

JOHAN BECK-FRIIS

Ansvarsärende

Förmedlade kontakt till jägare som
avlivade hundar

ansvarsärende
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR OCH DISKUSSION
Non-purulent meningoencefalit med glios – vingel-
sjuka.

Mikroskopiskt ses en tämligen höggradig inflam-
mation av non-purulent karaktär i hjärnparenkymet,
mest framträdande i den grå substansen. Inflamma-
tionen karaktäriseras av ansamling av inflammato-
riska celler runt blodkärl i vävnaden, perivaskulär
manschettbildning (Figur 3). Cellerna utgör en
blandning av lymfocyter, makrofager och plasma-
celler, dvs olika typer av mononukleära celler. I det
aktuella fallet är de lymfocytära cellerna i majoritet.
Utöver cellmanschettbildningen iakttas också glios/
ärrvandling i hjärnvävnaden. Denna uppkommer då
skadad hjärnvävnad/skadade nervceller dör. Glia-
cellerna (hjärnans ”bindvävsceller” förekommer
såväl diffust som i små grupper (Figur 4).

Den påvisade non-purulenta inflammatoriska
reaktionen är tämligen typisk för de flesta virus-
infektioner som drabbar centrala nervsystemet. Hos
katt förekommer denna typ av inflammation främst
vid vingelsjuka orsakad av Bornavirus. Detta virus är
neurotropt och kan infektera såväl neuron som glia-
celler. De inflammatoriska förändringarna ses framför
allt i den grå substansen, dvs där neuronen/nervcell-
kropparna är lokaliserade. Utbredningen i centrala
nervsystemet varierar mellan individer, men vanligen
är både hjärnan och ryggmärgen involverad. I hjärnan
är inflammationen ofta mest iögonfallande i hippo-
campus och hjärnstammen (thalamus och mesence-
falon). Inflammationsgraden varierar också kraftigt
mellan olika patienter. Något direkt samband mellan
graden av inflammation och den kliniska symtom-
bilden verkar inte föreligga, då även djur med
morfologiskt sett lindriga förändringar kan uppvisa
grava symtom.

Diagnosen vingelsjuka kan i dagsläget endast
säkert fastställas genom en obduktion och baseras på
den mikroskopiska bilden i hjärnan och ryggmärgen.
Lesionerna är begränsade till centrala nervsystemet.
Makroskopiska förändringar är extremt sällsynta
och i förekommande fall diskreta. Något rutin-
mässigt försök till påvisande av agens (Bornavirus) i
färsk eller fixerad hjärnvävnad görs inte i dagsläget.

Sjukdomar som kan ge likartade kliniska symtom
som vingelsjuka, men uppvisar helt andra makro-
och mikroskopiska förändringar, är t ex centralnervös
FIP, bakteriellt betingad meningit och intrakraniella
neoplasier.

FIGUR 3. Bilden visar en non-purulent inflamma-
torisk reaktion med perivaskulär manschettbildning
av inflammatoriska celler. De inflammatoriska 
cellerna utgörs av en blandad population mono-
nukleära dito i form av lymfocyter, plasmaceller 
och makrofager. I det aktuella vävnadssnittet 
dominerar det lymfocytära cellinslaget (grön pil).
HE-färgning, förstoring ca 50 gånger.

FIGUR 2. Ärrvandling/glios uppträder där neuron
och parenkym skadats. Gliacellerna ses såväl diffust
som i små ansamlingar (svarta pilar). HE-färgning,
förstoring ca 50 gånger.
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Det ansvarsärende som refererades
i SVT 1/05 har genererat insändare
och debattinlägg i såväl nr 2/05
som nr 3/05 av tidningen. Den
veterinära ansvarsnämndens 
ordförande ger här sitt svar till
Lolita Nilsson och Per-Olof Nilsson,
Vetmedica, och Peter Engborg,
Läkemedelsindustriföreningen på
deras insändare i SVT 3/05.

Inlägg och svar i frågan om preparatet
Mobic samt tillämpningen av Jord-
bruksverkets författning C 22 har gått
om varandra. Jag hänvisar till Karolina
Törnekes/Läkemedelsverkets inlägg i
SVT 2/05 och till mitt eget svar på det
inlägget, som finns infört i förra numret
av tidningen. De senaste aktuella inläg-
gen från Vetmedica och Läkemedels-
industriföreningen kan i allt väsentligt
besvaras med hänvisning till det som jag
redan har uttalat, men kanske finns det
anledning för mig att lägga ut texten
något ytterligare.

Att i ansvarsnämndens beslut felaktigt
beteckna Mobic som ett licenspreparat
är redan medgivet och tillrättat. Dess-
värre förlorade nämnden för något år
sedan sin särskilda kompetens på det
veterinära läkemedelsområdet, något
som jag då och nu bara kan beklaga.

ANSVARSNÄMNDEN FÅR INTE TA
UPP EGNA ÄRENDEN
Vad gäller C 22 kan tilläggas följande.
På sin tid sköttes både tillsynen av den
veterinära verksamheten och den disci-
plinära bestraffningen av veterinärkåren
av en och samma myndighet (Medicinal-

styrelsen, Lantbruksstyrelsen eller Jord-
bruksverket). Från och med 1994 inrät-
tades Veterinära ansvarsnämnden som en
självständig myndighet. Efter mönster
av HSAN (Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd) ville man skilja mellan
den övervakande tillsynsfunktionen
(som föll på Jordbruksverket och
länsstyrelserna) och den disciplinära
funktionen (om utdelande av erinringar
eller varningar) som lades på ansvars-
nämnden, som även skulle handlägga
frågor om återkallelse av legitimationen
eller förskrivningsrätten. 

Detta ledde till att ansvarsnämnden
fick handlägga ärenden som initierades
av tillsynsmyndigheterna eller av berörda
djurägare. Däremot skulle ansvars-
nämnden inte för egen del ta upp några
ärenden. Några myndigheter som exem-
pelvis SLU, SVA och Livsmedelsverket
skulle kunna väcka talan rörande egna
veterinärer. Däremot lämnades myndig-
heter utan formell tillsynsfunktion utan-
för, liksom organisationer med betydande
inflytande såsom STC, Kennelklubben
etc. Inte heller försäkringsbolagen eller
veterinärer sinsemellan får initiera ären-
den. Dessa andra mer eller mindre
berörda har dock en möjlighet att få upp
sina frågor i ansvarsnämnden genom att
försöka kanalisera dem dit genom djur-
ägare, tillsynsmyndigheter etc. 

UTREDNINGSSKYLDIGHET
Om sedan en fråga, i föreskriven ordning,
ska tas upp av ansvarsnämnden, är det
nämndens skyldighet att se till att sak-
frågorna blir ordentligt utredda. Detta
kan ske genom sakkunnigutlåtanden
som inhämtas av nämnden eller genom
andra hänvändelser som måste ske. 
Det är inte bara frågor om samman-
blandning av preparat eller feldosering

utan också om förskrivningsrätten, där
nämnden under hand måste samråda
även med exempelvis apoteken och läns-
veterinärerna samt med hälso- och
sjukvårdens tillsynsorgan.

Den som vill veta mera om nämndens
verksamhet kan hänvisas till nämndens
hemsida www.vetansvar.se

LARS LUNNING

ansvarsnämndens ordförande

Bara tillsynsmyndigheter och djurägare
får initiera ansvarsärenden

replik

Vårmöte på Ornö 
i Stockholms skärgård

Onsdag kväll 11:e maj 
till och med fredag 13:e maj

På programmet bl a:
• Knäled: från luftning till sågning 
• Artroser: från gurkmeja till

simning 
• In i dimman: i Zorns och

Liljefors kölvatten
• Retorik för kirurger!?

Anmälan senast den 20:e april till: 
Thomas Åkervall
Haninge Djurklinik 
Hermantorpsvägen 4
134 48 Haninge Djurklinik
Fax: 08-777 37 90

E-mail:
thomas.akervall@haningedjurklinik.se

Förfrågningar:
08-556 508 58 eller 070-777 37 70

Deltagarantalet begränsas till 45 st.
Först till kvarn …

Väl mött i Alfågelns rike ...
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Ophthalmic Disease in
Veterinary Medicine

Ophthalmic Disease in Veterinary
Medicine är en ambitiös bok, som på
cirka 500 sidor täcker mycket av vad en
veterinär behöver veta i det vardagliga
arbetet på kliniken eller stationen. Hund
och katt får mest uppmärksamhet, men
även häst och i någon mån ko avhandlas.

I det inledande kapitlet beskrivs hur
man utför olika moment i en oftalmo-
logisk undersökning. Anamnes, instru-
menthantering, provtagning, tolkning av
olika test, t ex schirmer tear test m m be-
skrivs noggrant utan att bli för detaljerat. 

Sedan följer några kapitel som ger
läsaren en inblick i oftalmologisk farma-
kologi, patologi och grundläggande
kirurgiska principer. Avsnittet om farma-
kologi är välskrivet och innehållsrikt,
men den som frestas att använda en del
nyheter bland ögonmedicinerna rekom-
menderas att söka mer detaljerad infor-
mation på annat håll först. Både patologi-
och kirurgiavsnittet innehåller mycket
klokt men utrymmet i en kliniskt in-
riktad bok tillåter givetvis inte några
djupdykningar inom områdena. Från en
klinikers perspektiv tycker jag personligen

att patologin kunde ha utelämnats och
istället fått ge plats för ett kapitel om
bilddiagnostik, framför allt ultraljuds-
diagnostik.

OMFATTANDE BILDMATERIAL
Ögats olika delar presenteras vidare var
och en för sig. Varje kapitel börjar med
en kort redogörelse för kliniskt viktig
anatomi och fysiologi följt av en genom-
gång av de vanligast förekommande
sjukdomarnas etiologi, symtom, dia-
gnostik, prognos och behandling. Vik-
tiga ”pekpinnar” markeras extra noga
och ofta kommenterar författarna det
strikt vetenskapliga med sina egna per-
sonliga erfarenheter och observationer,
vilket gör boken lite mer levande och
lättläst. 

En av bokens starkare sidor är det
omfattande bildmaterialet. Texten hän-
visar hela tiden till den eller de bilder
som illustrerar vad som just beskrivs och

bilderna är genomgående av bra kvalitet.
Varje kapitel avslutas med en tämligen
omfattande referenslista för den som
önskar fördjupa sina kunskaper. 

RIKTAR SIG TILL KLINIKERN
Ophthalmic Disease in Veterinary
Medicine är överlag en bra bok som rik-
tar sig direkt till klinikern. För studenten
eller för den som är ny på området och
snabbt vill läsa in baskunskaper inom
oftalmologi ger den här boken en bra
grund att stå på. Även för veterinären
som ”bara” vill ha en bok på kliniken att
snabbt konsultera tycker jag att den är
ett bra val. 

FREDRIK STÅHLBERG

klinikveterinär, resident i oftalmologi
Regiondjursjukhuset Strömsholm
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bokanmälan

❘ ❚ F A K T A
OPHTHALMIC DISEASE

IN VETERINARY MEDICINE

HUVUDFÖRFATTARE: Charles L Martin.

FÖRLAG: Manson Publishing Ltd,
London.

ANTAL SIDOR: 512, rikligt illustrerad
med fotografier och teckningar i färg.

PRIS: 95 GB£ + porto vid beställning
från hemsidan 
www.mansonpublishing.com 

ISBN-NUMMER: 1-84076-016-8.

SVS vill här informera om det tidsschema som gäller för de aspiranter som önskar delta i de kommande
examinationerna 2006 inom specialistutbildningsprogrammen för sjukdomar hos hund och katt samt häst.

Hund och katt
Nästa examination inom hund- och kattprogrammet kommer att äga rum fredagen den 10 februari
2006. Sista anmälningsdag för att delta i den examinationen är måndagen den 19 december 2005. Sista
inlämningsdag för skriftligt arbete inför denna examination är måndagen den 22 augusti 2005. 

Häst
Inom hästprogrammet äger examinationen rum torsdagen den 16 mars 2006 och sista anmälningsdag
för att delta i examinationen är måndagen den 16 januari 2006. Sista inlämningsdag för de skriftliga
examensarbetena är måndagen den 14 november 2005.

Den aspirant som har frågor rörande detta kan kontakta:
Christina Arosenius, telefon 08-545 558 24, e-post: christina.arosenius@svf.se eller 
Marianne Lundquist, telefon: 08-545 558 27, e-post: marianne.lundquist@svf.se.

Viktig information

Tidsschema för 
examination inom specialistprogrammen

SvT nr4/2005 Slutlig  05-03-22  09.30  Sida 56



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  4 • 2005 57

Normer från smådjurs-
sektionens normgrupp för
veterinär smådjurspraktik

■ SVS smådjurssektion startade
under 2004 en normgrupp för att
utvärdera, fastställa och skapa accep-
tans för normer inom smådjurs-
sjukvården. Gruppen lämnar här sina
första normer för smådjursprakti-
serande veterinärer.

NORM ANGÅENDE BEHANDLING 
MED IVOMEC
Smådjurssektionens normgrupp för
veterinär smådjurspraktik har enats
om att det är tveksamt att rekommen-
dera Ivomec till hund, då en utebliven
registrering bland annat grundats på
en medvetenhet om risken för biverk-
ningar. Det finns även andra läkeme-
del med motsvarande indikation. Om
behandling med Ivomec ändå anses
indicerad, bör behandlande veterinär
inhämta djurägarens tillstånd i varje
enskilt fall.

NORM ANGÅENDE ANTIBIOTIKA-
POLICY FÖR HUND- OCH KATT-
SJUKVÅRD
Smådjurssektionens normgrupp för
veterinär smådjurspraktik har enats om
att den antibiotikapolicy för hund- och
kattsjukvård som tagits fram av
Sveriges Veterinärförbund bör följas.

NORMGRUPPENS SYFTE
Smådjurssektionens normgrupp har
som mål att utvärdera, fastställa och
skapa acceptans för normer inom små-
djurssjukvården beträffande kompe-
tenskrav, patientsäkerhet och risknivå,
allmänna och specifika kvalitetskrav,
resurskrav, ambitionsnivå, servicenivå,
hänsynstagande till djurägarens önske-
mål samt hänsyn till ekonomiska
aspekter. Etiska aspekter ska ligga till

grund för alla bedöm-
ningar, och optimal
standard ska efter-
strävas i gruppens
arbete. Alla nor-
mer och rekom-

mendationer ska så långt som möjligt
stå på vetenskaplig grund (evidensba-
serad) men även utgå från beprövad
erfarenhet.

Normerna bör vidare vara princi-
piella och detaljerade snarare än all-
männa och övergripande. Gruppen
ska utgöra en referensgrupp till SVS
smådjursektion i etiska frågor och
behandlingsnormfrågor. Genom utåt-
riktad verksamhet ska normgruppen
förmedla insikter i etisk teori och
kännedom om etiska problem som
aktualiseras inom veterinärmedi-
cinen, samt stimulera till självständigt
kritiskt tänkande i yrkesmoraliska
frågor.

Smådjurssektionens normgrupp
består i skrivande stund av Maria
Davidsson, Anders Furvik, Eva
Hertil, Lennart Sjöström, Barbro
Wallius och Kristina Widmark.

från sektionerna

Smådjurssektionens normgrupp har enats om att den antibiotikapolicy för hund-
och kattsjukvård som tagits fram av Sveriges Veterinärförbund bör följas.
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SVENSKA

■ Nya
11/5 -05. KUNSKAPSFÖRETAGARE – INSPIRA-
TIONSDAG I STOCKHOLM arrangeras av
SACO i samarbete med medlems-
förbunden. Info: www.saco.se, Jonas

Bengtsson, jonas.bengtsson@saco.se
eller Ingrid Domeij,
ingrid.domeij@saco.se 
(se annons i denna tidning)

11–12/5 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

DRICKSVATTEN – MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

arrangeras i Umeå av Livsmedelsverket
i samarbete med Socialstyrelsen. Info:
Bibbi Fagrell, tel: 018-17 55 51 eller
Anna Carlbom Härd, tel: 018-17 14 11.
Internet: www.livsmedelsverket.se 

25–26/5 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

DRICKSVATTEN – MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

arrangeras i Lund av Livsmedelsverket 
i samarbete med Socialstyrelsen. Info:
Bibbi Fagrell, tel: 018-17 55 51 eller
Anna Carlbom Härd, tel: 018-17 14 11.
Internet: www.livsmedelsverket.se

5–6/10 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

DRICKSVATTEN – MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

arrangeras i Göteborg av Livsmedels-
verket i samarbete med Socialstyrelsen.
Info: Bibbi Fagrell, tel: 018-17 55 51
eller Anna Carlbom Härd, 
tel: 018-17 14 11. 
Internet: www.livsmedelsverket.se

12–13/10 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

DRICKSVATTEN – MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

arrangeras i Stockholm av Livsmedels-
verket i samarbete med Socialstyrelsen.
Info: Bibbi Fagrell, tel: 018-17 55 51
eller Anna Carlbom Härd, 
tel: 018-17 14 11. 
Internet: www.livsmedelsverket.se

■ Tidigare publicerade
6/4 -05. TEMADAG OM VACCINATION AV HUND

OCH KATT, Stockholm. Arr: Läkemedels-
akademin i samarbete med Sektionen
Läkemedel för djur (SVT 1/05)

7–8/4 -05. KURS I VETENSKAPLIGT SKRIVSÄTT,
Uppsala. Arr: Kompetenscentrum små-
djur (SVT 1/05, annons SVT 3/05)

9–10/4 -05. SVENSKA SÄLLSKAPETS FÖR

DJURTANDVÅRD KURS HÄSTTANDVÅRD OCH

ÅRSMÖTE, Skara. (SVT 2/05)

9–10/4 -05. SÄLLSKAPETS FÖR SMÅDJURS-
REPRODUKTION 2005 ÅRS KURS OCH ÅRSMÖTE,
Kolmården 
(SVT 1/05, annons SVT 2/05)

14–16/4 -05. KURS I HJÄRTSJUKDOMAR HOS

HUND OCH KATT, Vetlanda. Arr: Wallby
Säteri. (SVT 3/05)

15–16/4 -05. KURS I DJURSKYDD FÖR SMÅ-
DJURSVETERINÄRER, Lidingö, Stockholm.
Arr: Sveriges Veterinärförbund och
Sveriges lantbruksuniversitet 
(SVT 1/05)

16/4 -05. HERNQUISTDAGEN, Skara. Arr:
SLU Omvärld Skara i samarbete med
Sällskapet Äldre Veterinärer. 
(SVT 3/05)

22/4 -05. KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR HOS

HUND OCH KATT – TONVIKT PÅ RISKER FÖR

RESANDE DJUR, Uppsala. Arr: SVA 
(SVT 1/05)

kongresser
& kurser
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Från och med 2005 ska veterinärförbundets 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. 

Nominering – hur gör man?

• 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.

• Nominering 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 står bakom 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.

För mer information, se SVT nr 1/05 eller veterinärförbundets hemsida www.svf.se

Nominera kandidater
till förtroendeposter senast 1 juli 

23–24/4 -05. KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR

HOS HUND OCH KATT – TONVIKT PÅ INHEMSKA

SJUKDOMAR, Uppsala. Arr: SVA 
(SVT 1/05)

23–24/4 -05. VE-TA DAGARNA – TEMA:
INTENSIVVÅRD HÄST OCH SMÅDJUR, Tylösand,
Halmstad. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. (SVT 3/05)

12–13/5 -05. SKALPELLENS VÅRMÖTE,
Stockholms skärgård (SVT 1/05, 4/05)

19–20/5 -05. KURS I REPRODUKTIONS-
ORGANENS SJUKDOMAR HOS HUND OCH KATT,
Uppsala. Arr: Kompetenscentrum
smådjur. (SVT 3/05)

21–22/5 -05. DELKURS 1 AV 3 I HÄSTTAND-
VÅRD, Uppsala. Arr: SLU, institutionen
för kliniska vetenskaper, avdelning för
kirurgi och medicin stordjur. 
(SVT 3/05)

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

OCH KATT, Uppsala. Arr: Institutionen
för biomedicin och veterinär folkhälso-
vetenskap, avdelningen för bilddia-
gnostik och klinisk kemi, SLU. 
(SVT 1/05, annons SVT 3/05)

5–8/6 -05. 56TH ANNUAL MEETING OF THE

EUROPEAN ASSOCIATION FOR ANIMAL

PRODUCTION, Uppsala. Arr: Svensk
Mjölk. (SVT 2/05)

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

23–24/9 -05. KURS I JOURNAL- OCH INTYGS-
SKRIVNING, Stockholm. Arr: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
(SVT 3/05)

24–25/9 -05. KURS I GENETIK OCH SMÅDJURS-
AVEL, Uppsala. Arr: Kompetenscentrum
smådjur (SVT 1/05)

29/9–1/10 -05. 2ND NORDIC AO VET

COURSE – PRINCIPLES OF FRACTURE TREATMENT,
Skokloster. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. (SVT 3/05) ➤
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30/9–1/10 -05. KURS I ONKOLOGI,
Jönköping. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. (SVT 3/05)

15–16/10 -05. KURS OM UDDA SÄLLSKAPS-
DJUR, Spånga. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. (SVT 3/05)

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

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

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

25–26/11 -05. KURS I DERMATOLOGI STEG 1,
Knivsta. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. (SVT 3/05)

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

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar Du 
på Vet Agendas hemsida: 

www.vetagenda.com och på British
Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

■ Tidigare publicerade
7–10/4 -05. BSAVA CONGRESS 2005,
Birmingham, UK (SVT 1/05)

11–15/4, 18/4 -05. LABORATORY ANIMAL

PATHOLOGY, KURSUSNR. 150131 
(Modul 3 – Forsøgsdyrspatologi,
Master of Laboratory Animal Science).
Arr: Den Kgl Veterinær- og Landbohøj-
skole (KVL) i Danmark. (SVT 3/05)

13–14/4 -05. THE BARENTSVET CONFERENCE

2005, Oulu, Finland. Arr: Pirkko
Pirinen, Provincial Veterinary Officer,
State Provincial Office of Lapland.
(SVT 3/05)

19–21/4, -05. ANAESTHESIA, ANALGESIA

AND EUTHANASIA, KURSUSNR. 150133
(Modul 3 – Forsøgsdyrspatologi,
Master of Laboratory Animal Science).

Utbildningsprogrammet för diagnostik av ärftliga ögonsjukdomar
hos hund och katt genomförs gemensamt av de fyra nordiska
länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Under 2004 togs
ett gemensamt beslut om att utbildningen måste bära sina egna
kostnader genom införande av avgifter för de aspiranter som
deltar. Budget för programmet och förslag till avgifter arbetades
fram av det norska veterinärförbundet och baserades på de
kostnader som mötena i den nordiska kommittén (NEEC),
genomförandet av examinationer samt administrationen medför.
Information om dessa avgifter förmedlades till de olika ländernas
ögonsammanslutningar i samband med det nordiska möte som
hölls i Oslo i augusti 2004. Under 2004 har samtliga nordiska
länders veterinärförbunds styrelser fattat beslut om införande av
dessa gemensamma avgifter från och med den 1 januari 2005,
vilket härmed meddelas.

Följande avgifter gäller för svenska veterinärer:

Inträdesavgift för aspiranter i utbildningsprogrammet
Medlemmar i Sveriges Veterinärförbund 200 Euro
Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund 300 Euro

Examinationsavgift för ”slidetest”
Medlemmar i Sveriges Veterinärförbund 300 Euro
Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund 450 Euro

Examinationsavgift för avslutande teoretisk och praktisk examen
Medlemmar i Sveriges Veterinärförbund 1 500 Euro
Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund 2 250 Euro
Avgift vid eventuell omexamination 500 Euro

Christina Arosenius
Generalsekreterare, SVS

Viktig information

Avgifter för samnordisk utbildning
i diagnostik av ärftliga ögonsjukdomar 
hos hund och katt

Klinikveterinär
sökes till Örebro

Vi söker smådjursveterinär för
tillsvidareanställning. Vi har goda
resurser och specialistkompetens
inom hundens och kattens sjuk-
domar. Du kommer att arbeta i
ett litet erfaret team där Du får
goda utvecklingsmöjligheter inom
såväl medicin som kirurgi.

Tjänsten innefattar ej natt- eller
helgtjänstgöring. Tjänstgörings-
grad kan diskuteras. Tillträde i
maj eller efter överenskommelse.

Ansökan önskas snarast och
skickas till:
Hund & Kattkliniken Bista AB
Verkstadsgatan 4
702 27 Örebro
eller
leif@hundochkattkliniken.se 

Frågor besvaras av:
Leif Hokfors, 
tel. 019-26 48 02, 070-630 26 89

➤
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Arr: Den Kgl Veterinær- og Landbo-
højskole (KVL) i Danmark. (SVT 3/05)

29–30/4 -05. EQUINE LASER SURGERY

WORKSHOP, , Bjerke dyrehospital, Oslo.
(SVT 3/05)

10/5 -05. ANNUAL MEETING OF THE GENERAL

ASSEMBLY OF WSAVA, Mexico City.
(SVT 3/05)

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)

25–28/5 -05. RETORIK I TOSCANA – KONSTEN

ATT TALA SÅ ATT ANDRA VILL LYSSNA,
Montecatini, Italien. Arr: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
(SVT 3/05)

30/5–3/6 -05. DISEASE OUTBREAK

MANAGEMENT, KURSUS NR. 150231,
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- 
og Landbohøjskole (KVL) i Danmark.
(SVT 3/05)

15–19/6 -05. THE 7TH EUROPEAN SYMPOSIUM

ON POULTRY WELFARE, Polen. (SVT 2/05)

27–29/6 -05. 2005 ANNUAL CONFERENCE

ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE, SCIENCE

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

7–9/7 -05. THE 14TH ANNUAL SCIENTIFIC

MEETING OF THE ECVS, Lyon, Frankrike.
(SVT 3/05)

31/8–2/9, 29/9–30/9, 27/10–28/10, 
25/11 -05. FØDEVARESIKKERHED, KURSUS

NR. 150540 (ingår i modul 4 av Master 
i Fødevarekvalitet og -sikkerhed). 
Arr: Den Kgl Veterinær- og Landbo--
højskole (KVL) i Danmark. 
(SVT 3/05)

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

ANIMAL REPRODUCTION (ESDAR) 9TH ANNUAL

CONFERENCE, Murcia, Spanien. (15/04)

4–8/9 -05. XIITH INTERNATIONAL CONGRESS

ON ANIMAL HYGIENE, Polen. (SVT 2/05)

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

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

30/9–2/10 -05. EQUINE NUTRITION

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

3–5/10 -05. KURS I NEW DIAGNOSTIC

TECHNOLOGIES: APPLICATION IN ANIMAL

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

16–20/10 -05. THE 20TH INTERNATIONAL

CONFERENCE OF THE WORLD ASSOCIATION

FOR THE ADVANCEMENT OF VETERINARY

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

SACO fortsätter nu sina kunskapsdagar för egenföretagare med en ny inspirationsdag i samarbete med
flera medlemsförbund, däribland Sveriges Veterinärförbund. Dagen är också öppen för Dig som funderar
på att starta eget.

Datum: 11 maj 2005, kl 09.00–16.00

Plats: Polstjärnan, Sveavägen 77 (i korsningen Sveavägen/Odengatan), Stockholm

Föreläsare: Johan Stael von Holstein, chef för IQube för tillväxtentreprenörer och Anders Andersson,
förlagschef för Privata Affärer Förlag AB.

Ur programmet: ”Att få misslyckas och komma igen – att bygga nätverk för entreprenörer” och
”Anders bästa råd hur du sänker skatten i ditt företag och hanterar din ekonomi smidigt”.

Seminariet är kostnadsfritt men SACO debiterar 500:- för omkostnader om du är anmäld, men uteblir
utan att meddela detta senast den 4 maj 2005.

Ytterligare information, program och anmälningsformulär finns på SACO:s hemsida www.saco.se.

Frågor besvaras av Jonas Bengtsson, jonas.bengtsson@saco.se eller Ingrid Domeij,
ingrid.domeij@saco.se.

Kunskapsföretagare

Inspirationsdag i Stockholm

Veterinär sökes
Väletablerad smådjurspraktik i
Halmstad söker veterinär, då en
av våra medarbetare går i pension.

Du får arbeta med erfaren perso-
nal i nya rymliga lokaler. 

För mer information, ring:
Karin Friström, tel: 035-10 72 63,
035-10 23 96 eller 0708-75 53 46.
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Ny hemsida för 
arbetsmiljöupplysning

En ny portal för arbetsmiljö- och hälso-
frågor som heter Arbetsmiljöupplys-
ningen (www.arbetsmiljoupplysning-
en.se) finns från och med mars på
Internet. Portalen förenklar för den som

söker information om arbetsmiljöfrågor.
Redan nu finns många bra webbplatser
som berör arbetsliv och hälsa. Den nya
portalen erbjuder en gemensam ingång
till alla dessa. 

Den samlade kompetens som står
bakom Arbetsmiljöupplysningen har 
en stor bredd. Ett 30-tal organisationer,
allt från arbetsgivarorganisationer och
fackförbund till statliga myndigheter

och forskningsråd, bidrar med sin unika
kunskap i portalen. Portalen är inte bara
en kunskapsbank utan också bland
annat en rådgivande guide. Den hjälper
besökaren att hitta rätt typ av informa-
tion och erbjuder tillgång till personlig
vägledning. 

Via veterinärförbundets hemsida
(www.svf.se) finner SVTs läsare en länk
till portalen, om man inte väljer att gå
direkt till www.arbetsmiljoupplysning-
en.se

Godkända läkemedel

■ Läkemedelsverket har den 14 januari
2005 godkänt nedanstående läkemedel:

Atopica vet, kapsel, mjuk 10 mg, 25 mg,
50 mg och 100 mg.

Innehavare av godkännande för för-
säljning är Novartis Healthcare A/S,
Köpenhamn, Danmark.

ATC-kod: QL04A A01 (ciklosporin)
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kanslinytt

läkemedel
Ledig stilling som 

Veterinær i Oslo
Avivet dyreklinikk behandler
eksotiske dyr: fugl, gnager, ilder
og reptiler. Ledig fulltids-stilling
for veterinær omgående.

Nødvendige kvalifikasjoner er en
stor interesse for fagområdet,
samt at man har stor arbeids-
kapasitet.

Avivet AS
Frydenbergveien 41 
N-0575 Oslo, Norge
Tlf +47 22 35 54 44
e-mail: hanne@avivet.no

Kollegialt Nätverk – veterinärer stödjer
veterinärer

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

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

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

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

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

070–284 99 41
Sten Berggren Trosa 0156–136 84 0156–132 34 –
Gunnar Bergsten Vallentuna 08–512 403 50 08–512 406 56 bergsten.finnberga@swipnet.se
Karina Burlin Märsta 08–591 206 83 – burlin.sandberg@swipnet.se
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com
Anne-Marie Dalin Knivsta 018–38 11 03 – anne-marie.dalin@og.slu.se
Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – herbert@gotanet.se
Håkan Björklund Alnö, Sundsvall 060–55 66 40, 060-58 51 75 h.bjorklund@telia.com

0730–20 45 60
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IN MEMORIAM

Torsten Petrelius – till minne

Torsten Petrelius, vår gode vän, kollega,
arbetskamrat och chef, har avlidit 86 år
gammal.

Torsten, eller ”Petas” som han kallades
av de flesta, föddes 1918 i Stockholm
och han blev huvudstaden trogen hela
sitt liv. Efter studentexamen 1938 sökte
han in till Kungliga Veterinärhögskolan
och skrevs in där 1939. Han avlade vete-
rinärexamen 1947. Studierna som till
största delen pågick under andra
världskriget försenades något på grund
av att han som frivillig deltog i finska
vinterkriget under 1940 till 1941. Detta
vittnar om ”Petas” empatiska läggning
samt starka engagemang för utsatta
människor.

Torsten Petrelius ingick under studie-
tiden i ett stockholmsgäng som satte en
viss prägel på och dominerade student-
livet under några år. Sinnet för kamrat-
skap och humor kom till uttryck i med-
verkan i ett flertal spex och i många
glada visor som framfördes under
kamratliga former vid tillställningar och
fester i studentkårens, Veterinärmedi-
cinska Föreningens regi. 

Redan innan han avlagt sin examen
arbetade ”Petas” som assistent och
sedermera konsulent vid SVA. Han blev
därefter tf laborator vid avdelningen för
idisslarmedicin vid Veterinärhögskolan
1949. Flera äldre kolleger har vittnat om
Torsten Petrelius gedigna kunnande och
trivsamma lärarskap vid kliniken.

1954 fick ”Petas” tjänst som besikt-
ningsveterinär vid Enskede Slakthus och
året därpå blev han 1:e besiktningsvete-
rinär där.

Flera årskurser blivande veterinärer
mötte ”Petas” för första gången när de
studerade livsmedelshygien och då
särskilt konsten att besiktiga kött vid
Enskede Slakthus på Söder i Stockholm.
Tillsammans med kollegan Lennart
Martelius utgjorde ”Petas” en förebild
för hur en besiktningsveterinär kunde
lägga upp sitt arbete och skapa ett
intressant alternativ till distriktsveteri-
närens ofta mycket arbetskrävande och
stressiga arbete i ensamhet ute i lands-
orten. I kontakten med slakteriets ledning
och anställda samt med den mångfald
livsmedelsproducerande företag som
fanns inom slakthusområdet, blev dessa

två besiktningsveteri-
närer uppskattade för sin
realistiska inställning till
kontrollarbetet. Det var
ingen som ifrågasatte
deras arbete och roll för
hygienens utveckling till
konsumentens fromma.
Att allvarliga och viktiga
uppgifter kunde genom-
föras med en smittande
humor och glädje var
dessa båda kolleger ett
gott bevis på.

Torsten Petrelius
kunnande på det livs-
medelshygieniska områ-
det uppmärksammades
inom Veterinärstyrelsen
och 1967 rekryterades
han som chef för hygien-
byrån med veterinärråds
titel och ställning. Hans
insatser här bekräftades
av att han, när det nya
Statens Livsmedelsverk
inrättades 1972, blev
utnämnd till avdelnings-
chef för hygienav-
delningen. Som sådan
kvarstod han till sin pensionering 1979.
Tillsammans med den förste general-
direktören Gösta Björkman kunde
Torsten Petrelius med medarbetare ge
Livsmedelsverket en ledande och aktiv
roll inom den moderna livsmedelskon-
trollen, som sedan dess har utvecklats
ytterligare under senare år. Trots att
expertkompetens rekryterades från flera
olika centrala ämbetsverk lyckades man
smälta samman personalen till en aktiv,
modern och väl fungerande central
myndighet.

Utöver sitt chefskap kom ”Petas” att
medverka i ett flertal utredningar, bland
annat om en ny EG-influerad författ-
ning rörande köttbesiktning samt om en
reformerad veterinärutbildning. Han
deltog även som expert i Hälsovårds-
stadgeutredningen 1978 samt i Djur-
hälsoutredningen 1981.

Vi som har arbetat med ”Petas” som
chef kommer att minnas honom som
den som alltid litade på sina medarbe-
tare, gav dem stor frihet att utvecklas i
sina roller samt påminde dem om att
humor och glädje i arbetet är en förut-
sättning också för effektiviteten.

Som välförtjänt pensionär fick
”Petas” många fina år under vilka han

kunde kanalisera sina naturintressen
såsom segling, jakt och fiske i den skär-
gårdsmiljö, som han var mycket förtro-
gen med sedan barnsben. I Roslagen
kände han sig nog mest hemma. Hans
och familjens smultronställe kom att bli
Sundholmen, en av Calle von Schewens
öar. Här satte esteten ”Petas” i början av
1980-talet upp familjens vackra, knut-
timrade sommarhus några meter från ett
böljande Ålands hav. Långt tidigare,
1964, hade hans personlighet och 
kärlek till Roslagen lett till att han hade
kallats att bli medlem i ”Pelarorden”,
vars bärande principer är vänskap, 
kamratskap och kärleken till Roslagens
skärgårdsmiljö. En ordensbroder som
bättre än "Petas" skulle kunna uppfylla
dessa högt ställda ideal har vi svårt att
tänka oss.

Nu riktar vi våra tankar till ”Petas”
efterlevande maka Gerd samt de tre 
barnen Johan, Ann-Sofi och Rickard
med familjer och tackar för att vi alla
hans kolleger fick låna honom i såväl 
allvar som glädje!

Herbert Lundström
Erland Pääjärvi
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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: LARS-ERIK STABERG

Sekreterare: KARIN LAMBERTSSON

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

Djurdoktorn i Östergötland söker klinikveterinär under graviditets-
ledighet fr o m april -05. Vikariatet är under ett år. Kliniken är
belägen centralt i Linköping med gångavstånd till stationen.

Kliniken är välutrustad med röntgen, ultraljud, lab, operation och
endoskopiutrustning. Vi är tre veterinärer varav två har specialist-
kompetens på hundens och kattens sjukdomar. Vi utför mjukdels-
och benkirurgi samt ryggkirurgi.

Vi söker dig som har humor, är stresstålig, positiv och intresserad
av sällskapsdjur. 

Frågor angående tjänsten besvaras av Sven Ödman, 
telefon 013-270897 eller 013-270789, mobil 0703-164165, 
e-post sven@djurdoktorn.se

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 20 april och ställs till
Djurdoktorn i Östergötland AB, Linnegatan 4, 582 25 Linköping.

Klinikveterinär sökes

Djurdoktorn i Östergötland AB
Linnegatan 4
582 25 Linköping

❘ ❙ ❚ noterat

Gummimatta – om kon själv
får välja

❘ ❙❚ Det är med lösgående kor mjölken kommer
att produceras i framtiden konstaterar JBT
(Institutionen för jordbrukets biosystem och
teknologi) och satsar därför mycket forskning
på att förbättra lösdriftssystemen. JBT har gjort
ett jämförande försök mellan betong, gjut-
asfalt och hela gummimattor som golvmaterial
i sitt golvlaboratorium på Alnarp, rapporterar
tidningen ATL den 25 februari.

Den stora skillnaden mellan försökets grup-
per av kor konstaterades för gummigolvet i
förhållande till de två hårda varianterna. Korna
på gummigolvet låg ner mindre del av dygnet,
rörde sig mer i stallet och tillbringade längre
tid vid foderbordet. På det hela taget påminde
kons beteende i gummigolvsstallet om hur hon
disponerar sin tid när hon går fritt på bete.

Om kons förändrade beteende också ger
ekonomiska vinster är ännu inte utrett, men
forskarna spekulerar i att mer rörelse bland
annat kan stimulera till bättre brunstvisning. ■

SvT nr4/2005 Slutlig  05-03-22  09.30  Sida 64



❘ ❙❚ kåseri

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  4 • 2005 65

VÄRDIGT VAGGAR DEN VITA HERRGÅRDSVAGNEN

fram på vägen. Mindre värdiga är de fyra katterna,
jamande och ylande i var sin korg. Dags för den
årliga vaccinationen. De tre bröderna, i en pryd-
lig rad i baksätet och så systern, Märta, placerad
i mitt knä. Bakom ratten sitter deras matte. Mina
uppgifter består i att vara behjälplig som bärare
samt efter bästa förmåga prata lugnande med de
fyra.

Trots att bilens luftkonditionering arbetar för
högtryck är värmen närmast olidlig.

– Varför, säger jag, lyckas vi alltid pricka in
den här resan på sommarens hetaste dag? 

Jag är glad att jag har min tunnaste, svalaste
sommarklänning på mig. Plötsligt känner jag
någonting varmt rinna ner i knäet! Klänning,
trosor, allt blir varmt och vått. Stanken av katt-
kiss fyller bilen. Mycket och länge rinner det.

– Märta kissar på mig, skriker jag, vilket får
katternas matte att brista ut i gapskratt.

EFTER EN STUND står vi alla på trottoaren utanför
veterinärens mottagning. Framsida och baksida
på min klänning täcks av stora, mörka fläckar.
Den lilla förhoppning jag hyst att lukten skulle
kännas mindre bara vi kom ut ur bilen, infrias
inte. Hettan verkar närmast få den att blomma upp.
Tämligen bredbent stegar jag in med en korg i varje hand.
Ler fånigt mot personalen.

– Jag har inte kissat på mig! Ha ha! 
Försvinner snabbt in på toaletten. Sliter av mig trosorna.

Knölar ner dem i papperskorgen där också det otal handdukar
hamnar med vilkas hjälp jag försöker suga upp det blöta på
klänningen. Resultatet blir att nu är den inte bara våt och
stinkande. Nu är den skrynklig också. 

Tacksam att klänningen är vadlång, stiger jag ut i vänt-
rummet.

– Jag har inte kissat på mig! Ha ha! Igen fäller jag samma
fullständigt onödiga kommentar. Den här gången riktad till
övriga väntande mattar och hussar.

Till sist blir turen vår. Katter i korgar, matte, jag, och så
lukten, uppfyller ännu ett rum. Nu är jag åtminstone tyst.
Blir stående innanför dörren.

Massvaccination enligt löpande-band-principen vidtar.
Eller, det skulle kunna vara så om inte de två människorna
vid behandlingsbordet absolut måste diskutera allt som kan
krypa, hoppa och klia på en katt. Och, se där! Nu hittar de
något intressant där i pälsen. Det rör sig! 

Så, äntligen, är vi alla åter på plats i vita herrgårdsvagnen. 
– Raka vägen! stönar jag. Dusch! Rena kläder!
– Nästa år, säger matte, medan hon kärleksfullt ser på

roten till allt det onda, ska vi ha Märta i en transportlåda av
plast. 

Jag lutar mig tillbaka, drar ett djupt andetag, mättat av
kisslukt.

Ylandet har tystnat, jamandet avtagit i styrka.
Värdigt vaggar vi hemåt igen.

SIV SILVO

djurägare

Lättklätt veterinärbesök
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PERSONNOTISER

Födelsedagar i mars 2005

ÅKE GINMAN, Östhammar, 90 år 
den 2/5
BENGT OLSSON, Norrköping, 70 år 
den 2/5
MARGARETA BÅTELSSON, Klintehamn, 
50 år den 2/5
TORSTEN ÖNNING, Västerås, 80 år 
den 3/5
JAN SKIDELL, Båstad, 50 år den 3/5
KJELL-ARNE HANSSON, Umeå, 70 år 
den 4/5
LARS LINDBLOM, Laholm, 50 år den 4/5
JOLANTA SUNDQVIST, Malmö, 50 år 
den 6/5
GUNILLA DALEBERG, Holsljunga, 50 år
den 10/5
LARS HEGESTAD, Rödeby, 50 år 
den 11/5
MARIANNE JENSEN WAERN, Knivsta, 50 år
den 13/5
OLLE ABERED, Skänninge, 60 år 
den 15/5
MARIANNE KRÖNLEIN, Göteborg, 50 år
den 16/5
JANUSZ OKNINSKI, Löddeköpinge, 50 år
den 16/5
PER LIBERG, Lerdala, 60 år den 19/5
ANITA IGNELL, Örebro, 60 år den 20/5
ANDRZEJ KAMINSKI, Skurup, 50 år 
den 22/5

LISELOTTE NORDH-COLLINS, Gränna, 50 år
den 28/5
JAN MAGNUSSON, Örnsköldsvik, 60 år
den 30/5

Avliden

AGNE NILS SIGVARD NEDSTRAND har avlidit
den 15 februari 2005. Han föddes 1918
i Trelleborg, Malmöhus län, avlade stu-
dentexamen i Malmö 1937 och veteri-
närexamen 1946. Han började arbeta
som assisterande veterinär 1946 vid
Malmöhus läns hushållningssällskap
och som assistent vid bakteriologiska
avdelningen vid Statens Veterinärmedi-
cinska Anstalt 1949. År 1951 anställdes
han som stadsveterinär i Göteborg samt
verkade som biträdande karantäns-,
import- och exportbesiktningsveterinär.
Fr o m 1959 var han verksam som stads-
veterinär samt gräns- och importbesikt-
ningsveterinär i Norrköping. Agne 
Nedstrand pensionerades 1983.
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Prenumerationspris 2005
Sverige: 1 110 kronor + moms.
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.
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Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Hammerdal – en heltidsanställning (dnr 06-1894/05)

Hammerdal – ett långtidsvikariat 100 % från 1 maj 2005 t.o.m.
31 december 2005 (dnr 06-1895/05)

Enköping – en heltidstjänst (dnr 06-1896/05)

Fullständig annons finns på internet: 

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 19 april 2005.

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

Sugen på nytt jobb?

På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta
tjänster som kortare vikariat
under rubriken ”Jobbtorget”.
Gå dit och titta redan idag!
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