
N AV REGERINGENS VIKTIGASTE PRIORITERINGAR är att minska sjukfrån-
varon i arbetslivet. Sjukfrånvaron skall halveras fram till 2008 och 
staten ska vara ett föredöme i det arbetet. Arbetsgruppen ”Hälsa i

Staten” redovisade i februari 2005 sitt arbete i en rapport.
Rapporten innehåller en sammanfattning av gruppens erfarenheter samt

förslag på åtgärder man anser att regeringen bör vidta för att främja myn-
digheternas arbete för effektiva, attraktiva och hälsosamma arbetsplatser.
Rapporten innehåller bland annat uppgifter om sjukfrånvaron som myn-
digheterna har redovisat i sin årsredovisning för 2003.

Sjukfrånvaron är inte högre på de statliga myndigheterna än inom de 
flesta andra områden. Detta inkluderar även statliga myndigheter med en
stor andel veterinär arbetskraft som Jordbruksverket, Livsmedelsverket,
SLU och SVA. Den genomsnittliga sjukfrånvaron i staten ligger på 4,8 pro-
cent med en spridning från 3,6 till 6,7 procent.

Det är dock viktigt att minska sjukfrånvaron ytterligare. Detta behövs ur
ett arbetstagarperspektiv för att kunna använda myndighetens totala resur-
ser så det skapas förutsättningar för goda löne- och anställningsvillkor och
anställningsförhållanden vid myndigheterna. En förutsättning för en effek-
tiv verksamhet är en miljö där medarbetarna värdesätter sitt arbete och mår
bra av det.

För att myndigheterna på sikt även ska klara sin kompetensförsörjning
krävs att de uppfattas som attraktiva arbetsplatser av de unga som kommer
ut i arbetslivet.

Ansvaret för sjukfrånvaron och för att minska den ligger hos myndighets-
cheferna och kan inte delegeras nedåt i organisationen. Det är alltså av
yttersta vikt att myndighetsledningarna engagerar sig kraftfullt i sjukfrån-
varofrågan.  

Bland akademiker är den psykosociala ohälsan ett dominerande och 
växande ohälsoproblem. Ofta har problemen sin grund i en obalans mellan
de krav som ställs på medarbetarna och de förutsättningar och resurser som
står till förfogande för att uppfylla dem. Kan inte resurserna ökas måste
organisation och arbetsformer utformas så en bättre överensstämmelse 
mellan ansvar, mandat och befogenheter uppnås.

Eftersom långtidssjukskrivningarna tidsmässigt kraftigt dominerar den
totala sjukskrivningstiden måste ytterligare åtgärder sättas in för att förbättra
rehabiliteringsåtgärderna och förkorta rehabiliteringsperioderna. Flera obe-
roende undersökningar visar att rehabilitering av sjuka och skadade funge-
rar dåligt. En orsak är att lagstadgad rehabiliteringsutredning 
sällan kommer igång inom stipulerad tid (fyra veckor). 
Lagstiftningen är dessutom otydlig i rehabiliteringsärenden 
där hänsyn skall tas till både lagen om allmän försäkring, 
arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd. 
Svårigheter att sammanjämka lagstiftningen innebär 
många gånger långt utdragna rehabiliteringsärenden. 
Detta måste ändras.

BO EBERHARDSON

ledamot i förbundsstyrelsen
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För ungefär tio år sedan gick en önskan
i uppfyllelse för Gunnel Anderson. Det
blev en lokal ledig vid Östra Station i
Stockholm. Gunnel som bor i Vaxholm
”högg” direkt och etablerade Djurkliniken
Roslagstull. Ett halvt år senare började
Marianne Tornvall där. Ni kanske känner
igen henne från TV – den ”blommiga”
veterinären som älskar papegojor och 
som gärna opererar ormar och ödlor.
Teamet Gunnel – Marianne jobbar nästan
uteslutande med exotiska djur. 

Å DJURKLINIKEN ROSLAGSTULL utgör
fåglar, reptiler och kräldjur en mycket
stor del av patientunderlaget. Gnagare 

är också särskilt välkomna. Det kryllar av 
patienter och personal. Utrymmet är fyllt till
bristningsgränsen, men det fungerar och är
avpassat till patienternas speciella behov. Fyra
veterinärer jobbar här, två med ”vanliga” djur
som hundar och katter, två med nyss uppräk-
nade patientgrupper. 

Hur mycket har inslagen i TV betytt för kli-
niken? 

– Just idag var det en patient som ville

TEXT OCH FOTO:
SUZANNE FREDRIKSSON

Kalle, sexårig amazon från
Strömsholm, är en av del-
tagarna på papegojkursen.  
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Exotiska patienter på Djurkliniken Roslagstull 

Här samsas ormar med gnagare 
och papegojorna går på kurs

P
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komma till ”den trevliga TV-veterinären”, men
det är faktiskt första gången det hänt, säger
Marianne och som skrattar åt beskrivningen
blommig. Det är egentligen fiskar på rocken!

– När det gäller patientunderlaget har det
inte spelat någon roll, vi har haft fullt upp
ändå. Däremot har antagligen TV-program-
men ökat intresset när det gäller udda djurslag,
säger Gunnel och fortsätter;

– Men det är lite tveeggat att bidra till att allt
fler införskaffar exotiska djur. De kräver stor
kunskap och många arter är egentligen inte alls
lämpade som sällskapsdjur. 

För närvarande går det inte att bli specialist
i ”exotiska djurs sjukdomar” i Sverige.
Klinikens varudeklaration är därför ”specialin-
riktning” på exotiska djur. För att utbilda sig
har både Gunnel och Marianne varit i USA
och gått ett antal olika kurser, framför allt gäl-
lande papegojor. De åker också över Atlanten
för att delta i årliga kongresser.

– USA är ett föregångsland  i hantering av
dessa fåglar både när det gäller att uppfostra
dem och ”moraliskt”. Där förekommer det
inga viltfångade papegojor längre, medan det i
Europa finns ungefär sju miljoner, berättar
Gunnel.

Intresset för att skaffa papegojor är stort.
Men många vet väldigt lite om vad de ger sig in
på och det händer ofta att ägarna uppsöker
veterinären på grund av att fågeln har beteen-
deproblem. 

– Det är den allra vanligaste orsaken till att
de kommer till oss, berättar Gunnel. 

Precis som för alla andra levande varelser är
en bra barndom viktig för papegojan. De fåg-
lar som är handuppfödda förstår inte alltid att
de är papegojor. De har inte haft några föräld-
rar som förebilder. Det är ett exempel bland
många på saker som kan skapa framtida pro-
blem, vilket är bakgrunden till att Gunnel och
Marianne har startat kurser för papegojägare.
Mer om detta senare.

Förutom beteendestörningar kan veterinär-
besöken bero på ”vanliga” sjukdomstillstånd
som t ex kräkningar, olika infektioner, sjuk-
domar i könsorganen ”det är bra att könsbe-
stämma fågeln innan den blir sjuk”, näbbskabb
och så vidare. 

DET FINNS INTE SPECIELLT MÅNGA veterinärer
i landet som har samma inriktning som
Gunnel och Marianne. I Helsingborg finns
Cecilia Trägårdh och i Göteborg Bo Runsten,
men norr om Stockholm är det tunnsått och
det kommer patienter till Roslagstull från mer
än halva Sverige. Även telefontrycket på klini-
ken är hårt. Fem till tio samtal om dagen från
villrådiga djurägare eller veterinärkolleger ute i
landet är ingen ovanlighet. 

Marianne Tornvall ”känd
från TV”.
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Av 1 766 fågelbesök på kliniken förra året
var ungefär 75 procent undulater och nymf-
parakiter, resten större papegojor. I övrigt är
det hundar och katter, ormar, sköldpaddor, 
råttor och kaniner som behandlas. Krävs det
någon speciell utrustning för en klinik som
behandlar så många speciella djur?

– Nej, i stort sett inte. Vi har ett litet rum
som är extra varmt för terrarierna men annars
ser det ut som på en vanlig klinik. Det är
samma apparatur och vi har samma taxa för
små djur som stora. Det kostar lika mycket att
röntga en mus och en grand danois, säger
Gunnel. 

Även om apparatur och instrument är
desamma som för ”vanliga” djur krävs det för-
stås lite annan teknik vid behandling. Djuren
är ofta väldigt små och kräver stor fingerfärdig-
het. Att göra en buköppning på en sköldpadda
t ex kräver sin kvinna.

Gunnel menar att de riktigt små djuren,
framför allt gnagarna, är en mycket underskat-
tad patientgrupp. 

– Många kaniner till exempel, är älskade
familjemedlemmar och ägarna är beredda att
satsa ganska mycket på vård. I England förut-
spår man att kaninen kommer att vara det allra
vanligaste husdjuret inom fyra–fem år.

Veterinärutbildningen tar nästan inte upp
mindre traditionella djurslag alls. Därför har
Gunnel, Marianne och ytterligare en veterinär

som tidigare jobbat med exotiska djur, Mia
Runnérus, ordnat flera helgkurser för sina
kolleger. Man har lånat lokaler och djur på
Spånga Gymnasium väster om Stockholm. Ett
tjugotal veterinärer har gått gnagarkurs respek-
tive fågel- och reptilkurs. Det händer också att
veterinärstudenter vill komma och lära sig på
kliniken och de som varit där som elever stöt-
tar Gunnel och Marianne gärna även i fortsätt-
ningen. Men mest energi lägger de ner på att
utbilda papegojägarna. Alla som skaffar en
fågel vet att den kan lära sig prata, men sedan
är det ofta tunt med kunskapen. Oerhört
mycket är vunnet, framför allt för att förebygga
beteendeproblem, om ägaren vet mer om fågelns
grundläggande behov.

MARIANNE OCH GUNNEL har därför startat
kvällskurser där de delar ut goda råd gällande
skötsel och uppfostran. I höstas hade de den
första kursen och nu i vår har man haft två
omgångar. Intresset är stort och Gunnel och
Marianne har väntelistor för minst tre kurser
till. Veterinärtidningen var med på en kurskväll
för att se och höra. 

Just den här kvällen är det Marianne som
håller i utbildningen. Ett femtontal papegoj-
ägare deltar, men bara en goja är förevisnings-
objekt. Det är Kalle, sex år, som tagits omhand
av djursjukvårdaren Anna-Lena Engström på
Strömsholms Djursjukhus. Vid de första
lektionerna är det mest teori, först senare får
fåglarna följa med på kurs. 

Marianne visar en utmärkt instruktiv ameri-
kansk film och berättar sedan allmänt om hur
det är att ha en papegoja och vad som skiljer de
olika arterna åt. 

– Det finns många olika papegojarter. De
har en intelligensnivå som ett barn på två till
fem år. Av de mest vanligt förekommande arter-
na är den grå jakon smartast, medan kakaduan
lätt hemfaller åt att skräna och amazonerna
ofta är sansade. Att undulater är fantastiska
små fåglar som både är lättlärda och sällskap-
liga är väl allmänt känt, berättar Marianne.  

– Många vill lära sin fågel att prata, men
man bör tänka sig för innan man uppmuntrar
den för mycket i det avseendet. Papegojan upp-
repar läten och ord i all oändlighet. Efter tio år
med en falsk faxsignal är man rätt trött på det
ljudet…

Är familjen högljudd blir fågeln också det.
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Kaniner och mindre gnagare
är en underskattad patient-
grupp menar Gunnel. 
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Papegojor älskar nämligen att skrika och föra
oväsen i största allmänhet, det är fest för dem.
Vissa ljud betyder saker fåglar emellan, men de
kan också till viss del lära sig innebörden i
”människoord”. Marianne har t ex stött på en
goja som kunde gradera trött i ”trött eller trött-
trött-trött” när det var dags att sova. En annan
fågel kunde lära sig att säga färger på föremål
som visades upp för den. Men det vanligaste är
ändå att fågeln bara härmar. 

Vill man lära en papegoja saker som att kliva
upp på sittpinnen eller något annat praktiskt
måste man veta vad en papegoja uppfattar som
belöning och bestraffning. Man kan inte
använda samma metoder som på hund, vilket
är en utbredd missuppfattning. Det förekom-
mer t ex att man sprutar vatten på en hund
som skäller i bilen. En liknande metod på en
papegoja fungerar inte…

– De älskar vatten. De kommer ju från en
miljö där det regnar ofta och ymnigt. Att
använda vatten som uppfostringsmetod är allt-
så helt förkastligt. Det värsta en papegoja vet är
att bli nonchalerad.

Vad är det för problembeteenden papegoj-
ägaren oftast får brottas med?

– Det vanligaste är att fågeln är understimu-
lerad eller ”ouppfostrad”, vilket kan yttra sig på
olika sätt. Den kan plocka av sig fjädrarna, bli
aggressiv, mobba en familjemedlem, det finns
många exempel. De olika arterna reagerar på
olika sätt. Att plocka av sig fjädrar är typiskt
grå jako. Fåglar som bits är vanligare bland de
handuppfödda än de viltfångade och är inte
typiskt för någon speciell art.  

– Ett vanligt problem är att papegojor i fång-
enskap häckar året runt beroende på att de får
bra mat och mycket ljus. När honorna har ägg-
lossning vill de krypa in i mörker och söker
upp ”hålor”. Att ha ständig häckning är inte
bra för fågeln. Det kan lätt leda till besvär med
äggledarna t ex. Marianne tillägger också att
man ska undvika att stryka papegojan över ryg-
gen då det är en sexuell stimulans.

Andra mycket enkla och konkreta tips som
Marianne ger är att en papegoja mår bra av ha
en lugn och avskild hörna i sin bur så att de
kan dra sig undan utan att någon ser dem hela
tiden. När man ska träna med papegojan bör
det ske på en neutral plats som inte framkallar
revirbeteende hos fågeln.

En papegoja behöver åtta till tio timmars

ostörd sömn varje natt. Helst ska den ha ett
eget nersläckt rum. Sover den i buren behövs
ett tjockt skynke som tar bort ljus och dämpar
ljud. Som nämnts tidigare älskar papegojor vat-
ten och den bör helst duscha varje dag. Det var
några exempel, fler råd finns att läsa på
www.djurklinikenroslagstull.se.  ■
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Effekten av Scalibor® vet (halsband
impregnerade med deltametrin) tes-
tades i ett pilotförsök på 31 bruks-
hundar (jakt och drag). Effekten på
korthåriga hundar var utomordent-
ligt god. På hundar med kraftig, 
tät päls var inte effektiviteten hos
preparatet tillfredsställande. Det
senare anses av författarna ha sitt
ursprung i den för huden normala
morfologin samt de rasskillnader
som normalt föreligger.

Deltametrin, en syntetisk pyretroid, är
den aktiva substansen i bland annat
Scalibor® vet, en produkt som visat sig
vara effektiv mot vissa ektoparasiter som
kvalster och fästingar. Preparatet har 
en långvarig ektoparasiticid effekt 
och appliceras lokalt, för produkten
Scalibor® med hjälp av ett halsband.
Deltametrin frigörs kontinuerligt från
halsbandet till pälsen och den fettfilm
som täcker huden. Detta gör det möjligt
för preparatet att få en direkt kontakt
med ektoparasiter, över hela hudytan.

Syftet med föreliggande pilotstudie
har varit att undersöka om det finns
skillnader i antiparasitär effekt på olika
hundraser, vilka även är olika hårt arbe-
tande (dragande eller jagande), och
huruvida dessa aktiviteter påverkar pre-
paratets effektivitet och den tid prepara-
tet är effektivt.

Samtliga hundgrupper/kennlar som
deltagit i undersökningen har sedan
flera år tillbaka haft sin veterinärmedi-
cinska service hos en och samma veteri-
när. Den enda förändringen från tidigare
rutiner har varit att de tidigare använda
ektoparasiticida preparaten bytts ut mot
Scalibor® vet halsband.

MATERIAL OCH METODER
I pilotstudien ingick fyra grupper med
sex och en grupp med sju hundar –
totalt 31 hundar.

Studien inleddes med en noggrann
klinisk undersökning av hundarna. Alla

var kliniskt friska och fria från loppor,
löss, skabbkvalster, fästingar och ingen
visade symtom på allergi. De undersök-
ta grupperna bestod av:

Grupp 1. Obehandlade kontroller,
sex siberian huskies (hund 9 år och 5 år,
tik 5 år och 4,5 år och två tikar 4 år)
(Figur 1). 

Grupp 2. Behandlade kontroller,
vilka jagade i begränsad utsträckning
under den tid studien pågick. Gruppen
bestod av sju hundar (två strävhåriga
taxar, hund 8 år och tik 3 år, en breton
tik 9 år, en 2-årig labrador retrievertik
och tre siberian huskies [hund 4 år och

CLAES REHBINDER, leg veterinär, professor och 
SVEN NIKANDER, leg veterinär, docent.*  

Pilotstudie

Ektoparasitkontroll med deltametrin-
impregnerat halsband på brukshundar

❘ ❙❚ vetenskap
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FIGUR 1. Sex siberian huskies var tänkta att fungera som obehandlade kontroller i Grupp 1. 
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3 år samt en tik 7 år]). 
Grupp 3. Älghundar, sex jämthundar

(hund 3 år, 2 år och 1,5 år och en 12-
årig tik från en kennel belägen i en fäs-
tingrik trakt i norra Uppland. Därtill en
5-årig hund och en 2,5-årig tik från
norra Dalarna).

Grupp 4. Drivande hundar, sex slät-
håriga taxar (en hund 5 år, en 2 år samt
fyra tikar 8, 5, 4 och 3 år). 

Grupp 5. Grythundar, sex släthåriga
taxar (en hund 8 år samt fem tikar 7, 6,
5, 4 och 3 år).

De i undersökningen ingående hun-
darna tillhör alla mycket erfarna jägare
och/eller hunduppfödare.

Förekomsten av fästingar undersöktes
okulärt och med tillhjälp av en luskam.
Hundarna kontrollerades dagligen noga
av djurägaren som också hade att notera
om funna fästingar hade bitit sig fast
eller satt löst och om de var levande eller
döda, stora eller små. Även andra ekto-
parasiter, i den mån de förekom, notera-
des. Funna fästingar fångades in eller
lösgjordes från huden och alkoholfixe-
rades. Förekomst av fästing, på de

behandlade hundarna, användes sålunda
som indikator på om preparatet funge-
rade nöjaktigt. 

Försöksperioden inleddes den 1 juli
2003 och avslutades 31 november 2003.

RESULTAT
Grupp 1: Den obehandlade 
kontrollgruppen 
Trots att fästingar var synnerligen rikligt
förekommande på andra djur i samma
trakt upptäcktes enbart en fästing på en
av huskyhundarna, vilka tränades för
tävlingar, i huvudsak långdistanslopp.

Grupp 2: Behandlade hundar 
De tre huskyhundarna kom alla att
angripas av fästingar ett flertal gånger
trots att de var försedda med medike-
rande halsband.

På en sjuårig huskytik, med kraftig
päls, påträffades under tiden 12–26 juli
nio levande fästingar varav fyra på halsen.
Den 24 juli observerades på en treårig
huskyhund, som också hade en tät päls,
fyra levande fästingar och den 1 augusti
en levande fästing. Den 16 augusti

påträffades en levande fullvuxen fästing
på halsen av en fyraårig huskyhane. Hos
övriga i gruppen ingående hundar åter-
fanns inga fästingar eller tecken tydande
på förekomst av andra ektoparasiter.

Grupp 3: Älghundar 
Två veckor efter att halsbanden introdu-
cerades kunde fästingar påvisas i pälsen
på jämthundar hållna i Uppland (Figur
2). Två veckor senare kunde ytterligare
tre hårt fastsittande, vitala fästingar
påvisas i anslutning till halsbandet. De
två hundarna från Dalarna avslutade sin
medverkan efter en månad på grund av
den unga tiken som var mycket lekfull
och nästan dagligen rev sönder halsban-
det på hanen.

Grupp 4: Drivande hundar 
De första dagarna efter att halsbanden
satts på kunde enstaka inte fastsittande
larver, nymfer och adulta fästingar på-
visas. Efter de inledande dagarna har
fästingar inte kunnat påvisas hos de slät-
håriga taxarna. Halsbanden fick sitta
tills de i september föll av.
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FIGUR 2. Två veckor efter att halsbanden introducerades kunde fästingar påvisas i pälsen på jämthundar hållna i Uppland.
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Grupp 5: Grythundar med regel-
bunden träning i konstgryt 
Inga fästingar eller andra ektoparasiter
kunde påvisas. Trots den tämligen rik-
liga förekomsten av fästingar har inga
tecken på sjukdomar orsakade av fästing-
burna infektioner påvisats. Några biverk-
ningar liknande dem som rapporterats
orsakade av preparatet (3) har inte på-
visats. 

DISKUSSION
Grupp 1 avsågs fungera som kontroll-
grupp. De erhållna resultaten visade
emellertid att denna grupp inte var
lämplig som kontrollgrupp i föreliggande
undersökning. I stället visar denna
grupp hundar på betydelsen av en lämp-
lig biotop för de ektoparasiter, som
inväntar möjligheten att invadera nya
värddjur. De hundar som avsågs tjäna
som kontrollgrupp var draghundar som
löptränades hårt på små skogsvägar.
Dessa hundar tillbringade, utöver den
tid som togs i anspråk för spannträning

och löpträning, en stor del av sin tid i
hundgård. Kontakt med växter skedde
mycket sporadiskt.

Motsatsen ses klart hos hundarna i
grupp 2. De tre siberian huskies som
ingick i grupp 2 och som fått röra sig
fritt i högt gräs och därmed haft rikliga
kontakter med en biotop som är lämp-
lig för fästingar, var trots behandling
med halsband invaderade av fästingar.
De hundar, av andra raser, som ingick i
grupp 2 (strävhårig tax, breton och
labrador retriever) befanns inte invade-
rade av ektoparasiter någon enda gång
under pågående undersökning (Figur
3). En lämplig miljö för de fästingar
som väntar på ett värddjur är uppenbar-
ligen en förutsättning för angrepp.

Skillnader i effektivitet
Det föreligger synbarligen påtagliga
skillnader i deltametrinpreparatets effek-
tivitet mot fästingar hos olika hundraser.
De största skillnaderna förekommer
mellan kraftigt behårade hundar och

hundar med mjuk tunn päls. Detta
torde i sin tur bero på talgkörtlarnas och
hårsäckarnas morfologi och struktur (1,
2, 4).

Hos korthåriga hundar var behand-
lingseffekten av de deltametrinprepare-
rade halsbanden uppenbarligen mycket
god medan hos stora hundar med tjock
och kraftig päls, vilka också hade försetts
med deltametrinpreparerade halsband,
var behandlingseffekten dålig eller före-
låg inte alls (Figur 4). Det kan inte ute-
slutas att ytan av hudens fettfilm, hos
hundar med kraftig tät päls, blir så stor
att man får en markant utspädnings-
effekt. Detta medför att koncentrationen
av deltametrin i hudtalgen blir så låg att
preparatet inte längre är verkningsfullt
mot fästingar. Det är också väl känt att
talgkörtlarna har en varierande struktur
och storlek. Det föreligger sålunda skill-
nader mellan olika arter men också 
mellan olika raser och därtill mellan
talgkörtlar lokaliserade på olika ställen
på kroppen, på ett och samma djur.
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FIGUR 3. Hundar som t ex strävhårig tax, befanns inte invaderade av ektoparasiter någon enda gång under pågående undersökning.
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Generellt sett finner man större och fler
talgkörtlar i områden där hårsäckarna 
är få. 

Hundar med kraftig päls har vanligt-
vis såväl primära som sekundära hår-
strån. Det är sannolikt så att hundar
med utomordentligt hårrik päls utsönd-
rar mindre mängder hudtalg per ytenhet
än hundar med hårfattig päls (1, 4) och
att detta förhållande medför att för låga
doser av deltametrin används i halsban-
den avsedda för hundar med kraftig
päls. Kontakten mellan halsbandet och
hudfettet kan också försvåras till följd 
av den kraftiga pälsen. Fästingarna på
halsen kunde indikera detta.

Doseringen torde eventuellt behöva
ökas, vilket troligtvis inte är helt lätt att
genomföra, om man tar i beaktande de
rapporter om biverkningar som redovi-
sas (3).

Hundar som bär fästinghalsband
under jakt bör vara försedda med radio

emedan hundarna kan fastna med hals-
bandet i olika hinder i terrängen.
Växande valpars vikt bör också kontinu-
erligt kontrolleras med tanke på dose-
ringen. Instruktionerna i bruksanvis-
ningen bör följas.

Preparatet ger uppenbarligen små
hundar med ringa hårväxt ett utomor-
dentligt skydd mot främst fästingar,
medan doseringen av deltametrin till
hundar med tät och kraftig päls, som
hos jämthundar, ytterligare bör utredas.

SUMMARY
Control of ectoparasites after delta-
metrin collar treatment of working
dogs 
In a pilot study the efficacy of delta-
metrin, applicated locally on the dog by
means of a collar, was tested. In small
and soft-haired dogs the efficacy was
excellent while in large dogs with thick

and dense hair coat the efficacy was low
or insufficient. The reason for this
might be found in the otherwise normal
morphological differences seen in sub
artic and artic breeds of dogs.

TACK
Ett varmt tack för all hjälp med att hålla
hundar, ställa sina hundar till undersök-
ningens förfogande och att medverka i ett
dagligt tungt arbete med att kontrollera
eventuell förekomst av fästingar. För
många goda och uthålliga insatser tackas
speciellt Ingvar Sahlberg, Peter Eriksson,
Magnus Jensen, Eric Ehrenkrona samt
Knut Edén. Lars Söderström tackas för
synnerligen kompetent hjälp med dator-
teknik och statistisk bearbetning.
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FIGUR 4. Hos korthåriga hundar var behandlingseffekten av de deltametrinpreparerade
halsbanden mycket god medan behandlingseffekten hos stora hundar med tjock och
kraftig päls, var dålig eller inte alls förelåg.
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Under hösten 2004 uppmärksam-
made media att det fanns veterinär
kritik mot olika uppstallningssystem
för nötkreatur som övernattar på
slakteri. Som ett resultat av media-
debatten beslutade Kött- och
charkföretagens VD Åke Rutegård
att tillsammans med författaren
besöka fyra större slakterier och
studera övernattningssystemen för
nötkreatur. Artikeln sammanfattar
författarens intryck av de granskade
systemen.

Andelen nötkreatur som övernattar på
landets slakterier har sjunkit något
under de senaste åren, men ligger fort-
farande runt 25–30 procent (Åke Rute-
gård, personligt meddelande, 2005).
Det innebär att minst vart fjärde nöt-
kreatur måste tillbringa en natt i ett
slakteristall innan slakt.

Djurskyddsmässigt är detta förhål-
lande inte önskvärt, då det finns flera
problem med djur som övernattar i slak-
teristallar. För det första kan slakterimil-
jön medföra stressreaktioner för djuren
(1, 2, 6), då de utsätts för nya stallsystem,
kommer i närkontakt med djur som de
inte träffat tidigare och får möta lukter
och ljud som de är obekanta med.
Denna stress upplever visserligen alla
djur som kommer till en slakterimiljö,

men ju längre vistelsen i slakteristallarna
varar desto större påverkan kan man anta
att stressfaktorerna medför. För det
andra kan lakterande hondjur utsättas
för oacceptabelt långa intervaller mellan
den senaste mjölkningen och slakt.
Detta regleras till en del i Djurskydds-
myndighetens föreskrifter (L22, 4 kap, 
§ 7), men reglerna för vad som räknas
som ”lågmjölkande kor” är oklara och
möjliga att tolka på olika sätt. För det
tredje får djur som övernattar på slakteri-
stall sällan den ”erforderliga” strömängd
som författningen L22 föreskriver (4
kap, 8 §), av stalltekniska skäl. Detta

framkom tydligt vid alla de fyra slakte-
rier som besöktes av författaren.

Att en så stor andel nötkreatur över-
nattar på slakterierna beror på flera 
faktorer. Dels är det logistiskt svårt att
helt anpassa intransporten av djur till
slakteriets arbetstider, särskilt om slak-
ten börjar tidigt på morgonen. Dels kan
det uppstå problem vid de följande 
stegen i hanteringen av slaktkroppen
(kylning, styckning etc), om djur slaktas
allt för sent på dagen. Detta uppges bero
på lokalmässiga begränsningar och svå-
righeter att sköta transportlogistiken på
icke ordinarie arbetstid.

JOHAN BECK-FRIIS, leg veterinär, djurskyddsansvarig.*

Djurskyddsmässig granskning

Inhysningssystem för övernattande 
nötkreatur på slakteri

❘ ❙❚ vetenskap

FIGUR 1. Uddevallasystemet består av drivgångar begränsade av rörkonstruktioner på
sidorna och över djuren.
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MATERIAL OCH METODER
Observationerna utfördes vid fyra svens-
ka slakterier, belägna i Linköping,
Uppsala, Dalsjöfors och Skara. De stu-
derade inhysningsalternativen utgjordes
främst av det så kallade Uddevalla-
systemet, som består av drivgångar
begränsade av rörkonstruktioner på
sidorna och över djuren (Figur 1).
Genom nedfällbara mellanväggar kan
djuren separeras i enskilda boxar för 
tillfälliga stopp i indrivningen för
daguppstallning eller för övernattning.
Golvet i Uddevallasystemet består av
gödseldränerande spalt. Alla de besökta
slakterierna använde huvudsakligen
Uddevallaboxar för övernattande djur,
men åldern och den tekniska utform-
ningen på systemet varierade mellan de
fyra slakterierna.

Förutom Uddevallaboxarna använde
alla slakterierna storboxar för övernatt-
ning av nötkreatur, liksom båspallsplatser
för uppbindning av djur som var vana
vid denna stallform.

Besöken gjordes vid olika tidpunkter
på dagen. I ett fall studerades de djur
som övernattat på slakteriet, då besöket
statade klockan 06.00 på morgonen. I
övriga fall skedde besöken senare under
dagtid, för att även kunna studera loss-
ning av djur från transportbilar in i

levandedjursstallarna, och drivning och
bedövning av djur i de undersökta syste-
men.

Vid varje slakteribesök deltog slakte-
riets stallförman under hela besökstiden.
Uppgifter om skadefrekvens, arbetsmiljö-
erfarenheter etc gavs huvudsakligen
muntligen av stallförmannen. Vid två av

de fyra slakterierna deltog även Livs-
medelsverkets besiktningsveterinärer,
som även de gav sina synpunkter på
övernattningssystemen för nöt. Förutom
författaren medverkade Åke Rutegård,
VD för Kött- och charkföretagen och
Karin Jonsson, djuromsorgschef och
veterinär vid Swedish Meats vid besö-
ken.

Förutom inhysningsboxarna stude-
rades övergripligt de tekniska lösningar
som bedömdes ha inverkan på djurens
välbefinnande i levandedjursstallarna
fram till bedövningen.

OBSERVATIONER
Gjorda observationer redovisas här utan
någon koppling till respektive slakteri.
Generellt kan konstateras att alla de
besökta slakterierna visade stort intresse
och tillmötesgående vid besöken. Flera
slakterier upprättade också en åtgärdslista
utifrån de observationer som gjordes,
och som redovisades vid en avslutande
diskussion mellan alla deltagare efter
varje besök. På ett av slakterierna hade
man tre månader efter besöket åtgärdat
de flesta av de brister som påpekades.
Även på övriga slakterier pågår enligt
uppgift stallombyggnadsprojekt för att
åtgärda kvarstående brister (Karin
Jonsson, personligt meddelande, 2005).
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FIGUR 2. I de boxar som hade ett öppet utrymme mellan golvet och det understa
längsgående röret i boxen fanns en uppenbar risk att liggande djur skulle fastna.

FIGUR 3. I de nyare varianterna av Uddevallaboxen hade man minskat risken för djur 
att fastna genom att gjuta fasta betongväggar längs ner i boxen.
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Uddevallasystemet
Uddevallasystemet, som egentligen är
ett system för drivning av djur, var den
inhysningsform som användes mest för
övernattande nötkreatur. Det var också
den tekniska lösning som uppvisade den
mest varierande standarden.

Långsidor och mellanväggar 
I de slakterier som hade den äldsta
varianten av Uddevallasystemet fanns
också flest djurskyddsmässiga brister.
De vanligaste problemen uppstod på
grund av avsaknad av en fast väggyta
längs boxarnas sidor längst ner mot gol-
vet. I de boxar som hade ett öppet
utrymme mellan golvet och det understa
längsgående röret i boxen (Figur 2)
fanns en uppenbar risk att liggande djur
skulle fastna med ben, huvud eller horn.
Särskilt stor bedömdes risken för skador
vara i samband med resningsförsök i
boxen. De nyare varianterna av Udde-
vallaboxen hade löst problemet genom
att gjuta fasta betongväggar längst ner i
boxen, vilka hindrade liggande djur från
att fastna med extremiteter vid resning
(Figur 3). En annan lösning var att svetsa
fast stålplåtar mellan boxens nedersta
rör och golvet, vilket hade samma skade-
förebyggande effekt. I något fall var dessa
stålplåtar vinklade utåt längst ner. Detta

medförde att liggande djur fick mer
plats för sina ben, och hade större
möjligheter att utföra en resningsrörelse
utan en ofysiologisk rörelsebegränsning
(Figur 4).

Ett av slakterierna hade mellanväggar
som inte kunde fällas ner ända till 
golvet. Den glipa som uppstod mellan 
golvet och mellanväggens nedkant var
tillräckligt stor för att ett djurs huvud
skulle kunna föras in och fastna i mel-
lanrummet. Det hade också inträffat för
ett djur i det slakteri där besöket gjordes
direkt på morgonen kl 06.00. Det aktu-
ella djuret kunde lossas utan skador,
men besiktningsveterinären på slakteriet
vittnade om liknande tillbud där skador
uppstått på fastklämda djur.

Boxarnas längd
I de äldre varianterna av Uddevalla-
systemet var boxarnas längd otillräcklig i
jämförelse med djurens storlek. Boxar
äldre än tio år är konstruerade för djur
vars meddellängd var betydligt kortare
än idag. På grund av aveln under de
senaste 10–15 åren har nötkreaturens
genomsnittliga längd ökat så att många
av dagens djur inte får plats i den äldre
typen av Uddevallaboxen. Den gamla
typen av box är dessutom för kort för att
uppfylla miniminormen i Djurskydds-

myndighetens senaste föreskrifter och
allmänna råd om hantering av vissa
djurarter vid slakt och annan avlivning
(DFS 2004:12, L22, bilaga 1). Före-
skriften, som börjar gälla 1 januari
2006, anger minsta acceptabla längd på
en endjursbox för förvaring över 
natten på slakteri som 3,0 meter för djur
över 850 kg. På det slakteri som hade
kortast boxar varierade längden mellan
2,44–2,54 meter. Drivlinjen med längst
boxar hade en boxlängd på 2,75 meter
på detta slakteri.

På de slakterier där boxarna var för
korta för djuren, löstes problemet
genom att en mellanvägg hissades upp,
och varje djur fick tillgång till två box-
längder. Detta orsakade i vissa fall nya
problem eftersom djuren fick så mycket
längsutrymme att de blev motiverade att
vända sig om, och stod mot drivnings-
riktning följande morgon (Figur 5).
Generellt sett löstes dock problemen
med för korta boxlängder på en djur-
skyddsmässigt bra sätt genom att foga
samman två boxar till en.

Skadade djur
Ett genomgående problem med Udde-
vallasystemet är problemet att få ut 
skadade eller döda djur ur drivgångarna.
Av utrymmesskäl är de flesta drivlinjer
tvådubbla, vilket gör att bara en vägg är
åtkomlig via en inspektionsgång. Den
nåbara långsidesväggen är för det mesta
inte öppningsbar, varför skadade eller
döda djur måste tas ut längs drivgången,
igenom alla framförvarande eller bakom-
varande boxar. Enstaka gånger tvingades
slakteripersonalen svetsa sönder boxväg-
gen för att få loss ett djur, men för det
mesta kunde djuret hanteras efter det att
drivgången framför eller bakom tömts.

Enligt de intervjuade stallförmännen
förekom sällan allvarliga skador eller
dödsfall bland djuren, varför problem
med att få ut skadade djur var ovanliga.
När olycksfall inträffade var dock proce-
duren besvärlig och ofta även riskfylld
för personalen.

Golvbeläggning
Enligt Djurskyddsmyndighetens före-
skrifter och allmänna råd om hante-
ringen av vissa djurarter vid slakt eller
annan avlivning (DFS 2004:12, Saknr 
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FIGUR 4. Ett slakteri hade stålplåtar vinklade utåt längst ner i boxen. Liggande djur fick
därmed större möjligheter att utföra resningsrörelser utan en rörelsebegränsning. ➤
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L 22), 4 kap, § 8, ska ”golvet förses med
lämpligt strömedel i erforderlig mängd
för djur som stallas upp över natten” på
ett slakteri. Inget av de besökta slakte-
rierna uppfyllde detta krav för djur som
övernattade i Uddevallasystemet. Efter-
som utgödslingen i systemets boxar 
bygger på spaltgolvsprincipen, skulle
gödselavgången snart sluta fungera om
stora mängder halm lades ut i boxarna.
Spalterna i golvet skulle sättas igen, med

kraftiga gödselföroreningar på djuren
som följd.

På två av de besökta slakterierna hade
man försökt uppfylla lagens intention
om mjukt liggunderlag genom att klä in
spaltgolvet med en tjock gummimatta
respektive en U-formad hårdgummi-
profil över varje betongspalt (Figur 6a
och 6b). En utvärdering av gummi-
underlaget håller på att utföras av SLU i
Skara (Bo Algers, personligt meddelande,

2005), för att klargöra om gummimatta
är en acceptabel ersättning för strömedel
i slakteristallar. Fram tills Djurskydds-
myndigheten tagit ställning till SLUs
rapport gäller dock fortfarande lagkravet
att strömedel ”i erforderlig mängd” ska
finnas i övernattningsboxar.

Lossning från transportbilar
Några av de intervjuade besiktnings-
veterinärerna upplevde problem vid
lossning av nötkreatur från transport-
bilar till Uddevallasystemets drivgångar.
Om det först lossade djuret tvekade i
början av drivgången, kunde det inträffa
att de bakomvarande tryckte på så att
det första djuret föll omkull (Figur 7).
Bakomvarande djur trängde sig i dessa
fall ofta förbi det liggande djuret, som
då fick mer eller mindre allvarliga tramp-
skador.

På några av de besökta slakterierna
kände man inte igen den beskrivna 
problemställningen, medan den var
återkommande på ett slakteri. På detta
slakteri hade man en belysning som gav
starkt ljus i lossningsområdet men 
mörkare partier längre in i drivsystemet.

Arbetarskydd
Förutom djurskyddsaspekterna fram-
höll alla stallförmän de arbetsskydds-
mässiga problem som kunde uppstå vid
hantering av djur i Uddevallasystemet.
Så länge djuren stod still eller rörde sig
på det sätt systemet är planerat för, upp-
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FIGUR 6A OCH 6B. På två av slakterierna hade man klätt in spaltgolvet med en tjock gummimatta (6a) respektive en U-formad hård-
gummiprofil över varje betongspalt (6b).

➤

FIGUR 5. Om djuren fick så mycket utrymme att de kunde vända sig om under natten,
kunde de stå mot drivningsriktningen följande morgon.

6A 6B

SvT nr 6 -05 final  05-05-12  10.01  Sida 20



levdes Uddevallasystemet som en för-
bättring jämfört med tidigare använda
öppna gångar. När något går fel och
djuren måste hanteras i Uddevalla-
systemet uppstår dock ökade risker för
klämskador hos personalen, särskilt om
personalen måste röra sig inne i rör-
konstruktionerna. I vissa fall vid indriv-
ning till bedövning använde stallperso-
nalen därför hellre elpåfösare, som kan
appliceras från utsidan av drivgångarna,
än andra mindre obehagsframkallande
sätt att få djuren att röra sig framåt.

Andra övernattningssystem
Förutom Uddevallasystemet användes
även flerdjursboxar och båspallssystem
för övernattning av nötkreatur på de
besökta slakterierna. Avgörande för val
av övernattningssystem var dels djurens
bakgrund, dels antalet djur som behövde
övernatta. Båspallarna användes bara till
djur som var vana att stå uppbundna på
detta sätt. Då ett ökande antal djur
kommer från lösdriftsmiljö, och båspalls-
systemet kräver en större arbetsinsats än
de två övriga, uppgavs det användas allt
mer sällan. Vid uppbindning på båspall
förekom ibland att djuren trasslade in
sig bindslen och kedjor. Vidare var
båspallsplatserna de enda övernattnings-
utrymmen som gav en möjlighet att
mjölka lakterande kor. Mjölkningsutrust-
ningen hade dock en mycket varierande
standard i de fyra besökta slakterierna,
från en fullständig vacuumanläggning
till mer provisoriska lösningar. 

Hos tre av de besökta slakterierna
hade flerdjursboxarna höj- och sänkbara
ridskydd i taket (Figur 8), som förhind-
rar att djuren skadar varandra genom att
rida på andra djur i boxen. Hos det 
fjärde slakteriet saknades sådant 
ridskydd, vilket tydligt visade sig vid
besöket då flera upphopp skedde bland
djuren i flerdjursboxarna. Även med
fungerande ridskydd uppgav slakteriför-
männen dock att Uddevallasystemets
endjursboxar generellt orsakade färre
skador på övernattande djur än fler-
djursboxarna.

DISKUSSION
Hos alla de fyra besökta slakterierna 
var Uddevallasystemet det mest använda
för övernattande nötkreatur.

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  6 • 2005 21

FIGUR 7. Om det först lossade djuret tvekade i början av drivgången, kunde det inträffa
att de bakomvarande tryckte på så att det första djuret föll omkull.

➤
FIGUR 8. Hos tre av de besökta slakterierna hade flerdjursboxarna höj- och sänkbara rid-
skydd i taket som förhindrar att djuren skadar varandra.
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Fördelarna med systemet är att dju-
ren hålls separerade i enskilda boxar vid
övernattning, att drivningen framåt i de
flesta fall går lättare än i mer öppna
system och att systemet bättre kan han-
tera det ökande antal djur som kommer
från lösdriftsförhållanden. Även Udde-
vallasystemet kräver dock att stallmiljön
anpassas till djurens fysiologiska förut-
sättningar för att fungera bra. T ex kan
problem uppkomma när djur med långa
horn, såsom Highland cattle, drivs eller
övernattar i systemet. Vidare är en jämn
belysning som blir ljusare mot slutet av
drivgången lika viktig här som i andra
system, för att stimulera djuren att gå
framåt (3, 4, 5). Anpassat utrymme i
boxens lägre plan för ben- och huvud-
rörelser i samband med att djuren lägger
sig ner eller reser sig, kan antas minska
risken för skador i Uddevallaboxarna.

De främsta problem som uppmärk-
sammades under föreliggande besök låg
i gamla varianter av Uddevallasystemet.
Avsaknad av en hel, längsgående vägg i
nederdelen av boxen, för korta boxläng-
der och mellanväggar som inte går att
fälla ner till golvet var de vanligaste orsa-
kerna till skaderisker. Systemet medför
generellt sett svårigheter att hantera ska-
dade eller döda djur som befinner sig i
drivgångarna, och manuellt arbete med
djur inne i gångarna blir riskfyllt. Vidare
gör systemets spaltgolv det omöjligt att
uppfylla gällande lagkrav om strömedel
i erforderlig mängd för djur som över-
nattar. Ett ytterligare djurskyddsproblem
är det buller som metallinredningen
genererar. Det är främst slagbuller från
mellanväggarna orsakat av ljud från plå-
ten då djuren slår i den. Under dagtid
när djuren drivs tillkommer också ljud
från mellanväggarnas infästning i sidorna
längs vilken de glider upp och ner, och
pysljud från tryckventilerna som regle-
rar tryckkolven för mellanväggarna.

I jämförelse med de två andra syste-
men för övernattning (flerdjursboxar
och uppbundna båsplatser) uppfattade
författaren dock inte Uddevallasystemet
som mer riskabelt från skadesynpunkt.
Skador på grund av stångning och/eller
ridning var inte ovanliga i flerdjursbox-
arna (Figur 9), och rapporter om djur
som trasslade in sig i sina bindslen på
båsplatserna gavs från flera slakterier. Ett

modernt och väl underhållet Uddevalla-
system uppfattades tvärt om som det
minst riskabla sättet att förvara nötkrea-
tur över natten på slakteriet. Djur som
övernattar i Uddevallasystemet lägger
sig oftast ner under natten och vilar till
synes rofyllt i boxen.  Äldre varianter av
systemet ökar däremot skaderisken mar-
kant, och en ombyggnad av dessa
system borde prioriteras av slakteriföre-
tagen, från ett djurskyddsperspektiv.
Rapporter från ett av slakterierna tre
månader efter här beskrivna besök tyder
på att så också skett. Bullerdämpande
åtgärder skulle i alla varianter av syste-
met minska risken för stress hos djuren.

Sänkt övernattningsfrekvens 
önskvärd
Den viktigaste åtgärden för att minska
skaderiskerna för slaktboskap torde
dock vara att minimera antalet djur som
övernattar i slakteristallar. Trots att den
officiella siffran på övernattande djur
ligger runt 25–30 procent av alla slaktade
nötkreatur, uppgav två av de fyra besökta
slakterierna att drygt 40 procent av dju-
ren övernattade. 

Den utglesning av slakterier i landet

som pågår, med åtföljande längre trans-
porter, gör det omöjligt att helt eliminera
behovet av övernattning för djuren.
Med lite god vilja borde det däremot 
gå att sänka övernattningsfrekvensen
även under de ”officiella” 25 procenten.
Genom senareläggning av slaktstarten
på dagen skulle fler djur kunna hämtas
samma dag från sin hemmabesättning.
Efterbehandlingen av slaktkropparna
skulle rent logistiskt också kunna lösas,
så att de flaskhalsar som nu beskrivs som
hinder kan försvinna eller minska 
i betydelse. Målsättningen för slakteri-
branschen måste vara att ytterligare
minska frekvensen övernattande djur på
slakterierna, för att leva upp till kon-
sumenternas förväntningar på svensk
slakterinäring som en föregångare inom
djuromsorg.
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Författaren vill tacka Åke Rutegård, 
Kött- och charkföretagen, Karin Jonsson,
Swedish Meats, och de stallförmän och
besiktningsveterinärer som delat med sig
av sina erfarenheter och åsikter för att
denna artikel skulle kunna slutföras.
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FIGUR 9. Skador på grund av stångning och/eller ridning var inte ovanliga i flerdjurs-
boxarna.

➤

SvT nr 6 -05 final  05-05-12  10.01  Sida 22



SUMMARY
Housing systems for cattle accommo-
dated overnight in slaughter plants
The article describes housing systems
utilized to accommodate cattle over-
night in four Swedish slaughter plants,
from an animal welfare point of view.
Most commonly used is the so called
”Uddevalla”-system which is an arrange-
ment, built to drive animals forward
from unloading to stunning in the
slaughter-house. This system can also be
divided into individual boxes where 
animals are kept during stand-still or
overnight in the slaughter-house stable.

Pros and cons with the ”Uddevalla”-
system are discussed concerning animal
welfare. Correctly designed and used,
this system seems to generate a lesser
risk for injuries in the animals, com-
pared to its alternatives (multi-animal
boxes and tied-up systems). However,
accommodation in general of animals
overnight in slaughter plants causes in-
creased risks of injuries, stress and other
animal welfare problems, and should
therefore be minimized.
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Epizteln innehåller denna gång enbart information

om problemet med det ökande antalet smuggel-

hundar, kommenterat av Jordbruksverket och SVA. Epizteln är ett samarbete

mellan de två myndigheterna och är i detta nummer sammanställd av Maria

Cedersmyg, SJV och Gudrun Orava, SVA.

SJVs ÄNDRADE HANTERING AV 
SMUGGELHUNDAR  
Mängden rapporter från veterinärer i landet
om illegalt införda hundar har ökat starkt
sedan sommaren 2004. Djuren kan delas upp i
två huvudgrupper: de som kommit hit med
turister och andra som har missat att Sverige
har extrakrav utöver EUs grundkrav, och de
som smugglats in för ekonomisk vinning och
sålts vidare av bulvaner via Internet. Uppskatt-
ningsvis upptäcks en till tio procent av dessa
djur. 

Jordbruksverket beslutar vad som ska ske
med illegalt införda djur som upptäcks. Den
ständigt ökande mängden smuggelfall har lett
till att Jordbruksverket nu sett över rutinerna.
Målet var att få en snabbare och effektivare
hantering utan att smittskyddet försämrades.
Det bedömdes också som mycket viktigt att nå
så många djur som möjligt med skyddsåtgärder.

Handläggningen har inte förändrats för djur
med okänd bakgrund samt djur från det som
EU i samband med införsel kallar högrisk-
länder, dvs de sätts i karantän, återutförs till
ursprungslandet eller avlivas. Däremot har
verket ändrat rutinerna för de djur som har sitt
ursprung i EU eller lågriskländer. Djuren ska
genomgå klinisk undersökning, rabiesvaccina-

tion och avmaskning mot dvärgbandmask, och
därefter isoleras i ägarens hem till dess de varit
i landet i fyra månader.

Flera veterinära organisationer har framfört
stark kritik till Jordbruksverket mot detta nya
sätt att hantera smuggeldjuren. Systemet med
hemisolering, menar man, innebär risker för
smittskyddet och är svårt att utöva tillsyn över.
Vidare anser man att det ger en signal åt djur-
ägarna att det är fritt fram att strunta i införsel-
reglerna.

Liten risk för smittspridning
För att bedöma risken för rabiesspridning har
Jordbruksverket studerat WHOs rabiesrappor-
tering från Europa. Flertalet rapporter gäller
rävar. De enstaka importerade fallen av rabies
på sällskapsdjur kommer från högriskländer, 
t ex Marocko. Övriga sällskapsdjur har smittats
i sina hemtrakter i EU och förblivit där. Någon
spridning inom EU med dessa djur har inte
setts trots mycket öppna gränser mellan EUs
länder sedan lång tid tillbaka. Vidare har
rabiessituationen inom EU förbättrats drastiskt
under de senaste tio åren, och vaccinspridning
till vilda djur har påbörjats också i de nya med-
lemsländerna.

Sammanfattningsvis har statistiken visat att

❘ ❙❚ 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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det är rävar och mårdhundar som stått för
spridning av rabies i Europa, men sällskapsdjur
har inte bidragit. Verket bedömer därför att 
risken för rabiesspridning är mycket liten via
illegalt införda djur från EU eller lågriskländer
vilka hålls isolerade från andra djur.

Jordbruksverket har vidare givit SVA i upp-
drag att analysera risken att insmugglade djur
har rabies, samt att utvärdera nuvarande inför-
selkrav (se kommande stycke). Jordbruksverket
kommer att beakta resultatet i sin vidare han-
tering av införselfrågor.

Risken för att dvärgbandmask ska spridas
med sällskapsdjur i hemisolering bedöms som
liten, förutsatt att djuren genomgått avmask-
ning så snart som möjligt efter upptäckt.

Utökat samarbete med tullen 
Jordbruksverkets roll är att besluta om lämpliga
åtgärder för att minska smittspridningsrisken.

Verket lämnar samtidigt vidare alla uppgifter
om misstänkt illegala införslar till Tullen, som
utreder ägarens eventuella skuld och lämnar
fallet för åtalsanmälan så att straff kan utdö-
mas. Samarbetet mellan Jordbruksverket och
Tullen har utökats för att intensifiera arbetet
med att stävja den organiserade djursmugg-
lingen. Under det senaste halvåret har fyra
fängelsedomar utdömts för personer som med-
verkat till den organiserade hundsmugglingen.

Jordbruksverket har noga vägt fördelar och
nackdelar med olika strategier för att hantera
insmugglade djur. Det kan konstateras att en
mycket sträng strategi kan motverka sitt syfte.
Verket erfar att om en djurägare med ett in-
smugglat djur vet med sig att djuret blir avlivat
eller satt i karantän om det avslöjas, väljer han
ofta att ljuga och undanhålla eventuella doku-
ment för att förhindra att sanningen kommer
fram. En strategi som medger en dialog med
djurägaren leder oftast till att dennes förståelse
och motivation att samarbeta ökar. Detta 
gynnar smittläget både för stunden och i det
långa loppet. 

Jordbruksverket ser allvarligt på den ökade
förekomsten i landet av smugglade djur, och
bedömer det som absolut nödvändigt att djuren
snabbt kan behandlas och isoleras, samt deras
ägare informeras. Verket vädjar därför till lan-
dets veterinärer att också fortsatt agera snabbt,
behandla det smugglade djuret och rapportera
till verket i enlighet med den nyligen utsända
informationen.

SVA UTREDER RISKEN ATT 
FÅ IN RABIES I SVERIGE
Med anledning av den kraftiga ökningen av
hundsmuggling har SVA fått i uppdrag av
Jordbruksverket att utreda riskerna för att rabies
förs in i Sverige.

Uppdraget är indelat i flera delar. Den första
ska kartlägga riskerna avseende rabies med in-
smugglade hundar. Den andra delen ska
undersöka i vilken omfattning risken för att få
in rabies ökar om kravet på titerkontroll vid
införsel av vaccinerade sällskapsdjur tas bort. 

Flera frågor ska besvaras i den första delen av
riskvärderingen. Dels ska SVA bedöma hur hög
sannolikheten är att en insmugglad hund är
rabiessmittad, dels hur stor den årliga risken är
att Sverige via smuggling får in minst en hund
med sjukdomen. Dessutom vill Jordbruks-
verket ha svar på hur många hundar som kan
förväntas vara smittade med rabies från olika
länder. Senast den sista maj i år ska SVA ha
lämnat ett svar till Jordbruksverket. ■
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Den ökande mängden insmugglade hundar har lett till att Jordbruksverket nu
infört nya rutiner. Verket vill få en snabbare och effektivare hantering utan att
smittskyddet försämras.
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Apotekarsocietetens sektion Läke-
medel för djur ordnade i början av
april en temadag om vaccination 
av sällskapsdjur. Bland annat disku-
terades vaccinationsstrategier för
olika kategorier av djur, men även
oron över de nya hanteringsrutiner
som Jordbruksverket infört för in-
smugglade djur.

Med den rapport som arbetsgruppen för
SVS initiativärende om vaccination av
hund och katt arbetat fram som grund
ordnade Apotekarsocietetens sektion
Läkemedel för djur en temadag den 6
april i Stockholm. Flera av föreläsarna
hade deltagit i arbetsgruppen och hade
därmed god insikt i rapportens innehåll.
Moderator var Karolina Törneke från
Läkemedelsverket och mötet blev mycket
välbesökt, 87 personer hade anmält sig.
Även om majoriteten var veterinärer
deltog även apotekspersonal, teknisk
personal från djursjukhus och kliniker,
försäkringsrepresentanter och represen-
tanter för samtliga vaccinförsäljande
läkemedelsföretag. De senare hade dess-
utom bidragit med sponsring och kurs-
avgiften kunde därmed hållas på en
trevligt låg nivå.

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
Dagen inleddes av Åke Hedhammar
från SLU som gjorde en genomgång om
varför/varför inte vi ska vaccinera och i
så fall mot vad. Han berättade om alla
de olika faktorer som ska påverka 
beslutet att vaccinera såsom smittläge, 
avel och uppfödning, eventuell utlands-
vistelse, införselregler med mera. Han
gjorde också en genomgång av de sjuk-

domar som är aktuella för hund respek-
tive katt: orsak, symtom, eventuell
behandling och förekomst av lämpligt
vaccin. Åhörarna gjordes därmed förbe-
redda för resten av dagens föreläsningar. 

Tanken i det som framförs i vaccin-
rapporten är att reglerna ska vara
mindre dogmatiska. Det ska finnas mer
frihet för veterinären och djurägaren att
diskutera sig fram till det vaccinations-
schema som är lämpligast i varje indivi-
duellt fall, beroende av hundens eller
kattens livsföring. Man vill också införa
begreppen ”basvaccin” för det skydd
som alla djur behöver och ”tilläggs-
vaccin” som vissa djur kan behöva bero-
ende på hur de lever. 

Av grundläggande natur var även
nästa föredrag av Kjell-Olov Grönvik,
immunolog från SVA. Han gav sig på
utmaningen att förklara olika vacciners
påverkan på immunförsvaret och skill-
nader mellan levande och icke-levande
vacciner. Han lyckades på ett spännande
sätt förmedla till åhörarna hur immun-
svaret reagerar, berätta om det immuno-
logiska minnet och om de immunolo-
giska faktorer som våra gener bestämmer
från födseln. Dessa faktorer är lika indi-
viduella som fingeravtryck. Åhörarna
hade många frågor, t ex om risker och
fördelar med att kombinera olika vacci-
ner och om orsaken till rapporterade
biverkningar. Ett exempel som disku-

Välbesökt temadag om vaccination
av hund och katt
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TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

Apotekarsocietetens temadag om vaccinationer av sällskapsdjur var välbesökt, närmare
90 personer tog del av informationen kring dagens vaccinationsrutiner. 
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terades var de vaccinationsassocierade
sarkom som rapporterats hos katt.

KRAV, BIVERKNINGAR OCH 
BRISTANDE EFFEKTER
Lennart Åkerblom från Läkemedels-
verket presenterade sin myndighet, EUs
system för godkännande och uppfölj-
ning av läkemedel, hur processen går till
i Sverige när ett nytt vaccin ska god-
kännas och den gällande lagstiftningen.
Han framhöll att detta är en omfattande
och noggrann process. De påståenden
som finns i produktbeskrivningarna
stöds av vetenskapliga data i överens-
stämmelse med europeiska och natio-
nella krav. 

Hans Tjälve, SLU, arbetar med att
granska rapporterade läkemedelsbiverk-
ningar för veterinära preparat och tar
fram statistik som han årligen rapporte-
rar i veterinärtidningen. Han är av den
uppfattningen att svenska veterinärer är
bra på att rapportera in biverkningar
och konstaterade också att en stor del av
rapporterna för 2004 gällde just vacci-
ner. Det är framför allt från hund det
rapporteras. 131 rapporterade fall 2004
motsvarar ca två–fyra fall per 10 000

doser, vilket inte är mycket
men mer än vad som rap-
porteras från andra länder.
För katt är det troligen en
stor underrapportering,
Hans Tjälve bedömer att
endast ca en tredjedel av
fallen rapporteras. 2004
inkom det 45 rapporter.
Könsfördelningen är jämn
och biverkningarna före-
kommer i alla åldrar, från
åtta veckor till 13 år. De
relativt många fallen hos
gamla hundar orsakas tro-
ligen av immunologiskt
betingad utvecklad allergi
efter många vaccinationer
under djurets liv. Det är
därför viktigt att veterinären
rapporterar om det är en
första vaccination eller re-
vaccination för att orsaken
ska kunna bedömas: är den
immunologisk eller av
annan orsak. Symtomen
brukar skilja mellan hund

och katt, hos hund är de gastrointesti-
nala organen chockorgan vilket ger mer
kräkningar och diarréer. Hos katt är
lungorna chockorgan och man ser oftare
andnöd. Ett par dödsfall per år är vanligt.

Berndt Klingeborn, SVA, berättade
därefter om problemen med bristande
effekt av vaccinationer och sjukdoms-
utbrott hos vaccinerade djur. Inget 
vaccin kan under normala förhållanden
förväntas skydda 100 procent av de
vaccinerade individerna, alltför många
faktorer påverkar resultatet. Vid en
misstänkt utebliven effekt måste man
därför göra en epidemiologisk utred-
ning för att ta reda på om det är knutet
till en enskild användare, en speciell 
klinik, en specifik vaccinbatch eller ett
vaccinmärke.

VACCINATIONSSTRATEGIER
Bodil Ström-Holst, SVA, genomförde
ett tufft föreläsningspass på tre föreläs-
ningar i rad eftersom en annan föreläsare
fått förhinder. Vaccination av katt fick
en egen föreläsning och det speciella
med katter betonades. De lever i spridda
populationer som inte träffar varandra
så ofta under normala förhållanden, och
kan därför bära smitta länge. I ett annat
läge kommer man då det handlar om
uppfödning och inackordering av djur
där smittrycket blir större och det därför
krävs en annan vaccinationsstrategi både
för katter och hundar. Det poängterades
att man även måste tänka på andra
åtgärder än vaccination, såsom isolering
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Hans Tjälve tyckte att svenska veterinärer är bra på att
rapportera in biverkningar. Det är framför allt från hund
det rapporteras. 

Katter som lever i spridda populationer och inte träffar varandra så ofta under normala
förhållanden kan bära smitta länge, konstaterade Bodil Ström-Holst. 
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av infektiösa djur, identifiering och
avlägsnande av kroniska smittbärare och
minimering av stressen för djuren. Vid
resa måste man skilja på kraven vid
införsel till Sverige respektive andra 
länder och om djuren ska komma hem
till Sverige igen efter resan eller stanna
borta för gott. 

Oro över ändrade karantänsrutiner
I samband med denna föreläsning och
efterföljande diskussion om svenska
införselvillkor uttryckte samtliga när-
varande en stor oro för ökad rabiesrisk
och risk för införsel av rävbandmask.
Orsaken till oron var den ökade smugg-
lingen av hundar och de ändrade rutiner
som Jordbruksverket nyligen infört vid
hantering av påträffade smuggelhundar.
De kliniskt verksamma veterinärerna
kände sig svikna av myndigheten och
uttalade farhågor för att intresset att rap-
portera insmugglade hundar kommer
att minska då ändå inga radikala åtgär-
der vidtas längre. En oro för att det för-
utom rabies hos hundar även kan dyka
upp ett humant rabiesfall i landet inom
en nära framtid uttrycktes också från
experterna på SVA. Förhoppningsvis
kommer det då inte att drabba en kli-
niskt verksam veterinär. Detta forum
beslöt därför att göra ett gemensamt
uttalande:

”Svenska veterinärer hyser stor oro för
hur Jordbruksverket hanterar de fall av
insmugglade hundar som upptäcks och
det nya förfarandet med hemisolering.”

FRAMTIDA VISIONER OCH 
INFORMATION TILL DJURÄGARE
Temadagen avslutades med ett anförande
av Åke Hedhammar rörande vaccina-
tioner av hund och katt i framtiden och
vilken utveckling vi kan förvänta oss 
i form av nya infektionsämnen, nya 
vacciner och individanpassning. Även
vaccinationer mot annat än infektions-
ämnen, som t ex cancer och diabetes
nämndes. Av den stora mängd frågor
och synpunkter som åhörarna bidrog
med under dagen kan man ana att vac-
cinering är ett ämne som är ständigt
aktuellt och i förändring. Det är också
ett ämne där djurägarna har många 
frågor och synpunkter när de kommer
till veterinären med sina djur. Förhopp-

ningsvis lyckades den församlade exper-
tisen och de erfarna mötesdeltagarna
gemensamt räta ut en del frågetecken.

Sektionen Läkemedel för djur passade
på att följa upp dagen med ett kvälls-
arrangemang riktat speciellt till djurägare,
uppfödare, djurpensionatsinnehavare

och övrig intresserad allmänhet. Två av
föreläsarna, Bodil Ström-Holst och
Kjell-Olov Grönvik, fick därmed upp-
repa en del av sina föreläsningar för en
ny intresserad publik på drygt 25 perso-
ner som på kvällen samlades i Apotekar-
societetens bibliotek.  ■
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Cydectin® vet.

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

Det enda avmaskningsmedlet...
...för häst som eliminerar den lilla blodmaskens vilande

larvstadier.

Dokumenterad effekt...
...mot flera av hästens viktiga inälvsparasiter inklusive 

blodmask, spolmask och styngflugans larver.

Cydectin® vet. vinner i längden!
...rek. avmaskningsintervall under betessäsong var 12: e 

vecka.

Cydectin vet., oral gel, moxidektin, 18,9 mg/g

Förpackning: 1x12,2 g och 10x12,2 g (recept)

moxidektin
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Vilken är din diagnos? – EKG

En europeisk korthårskatt kom till veterinär-
undersökning på grund av plötslig slöhet
och aptitlöshet. Fallet är insänt av Åsa
Juberget, Nordvärmlands Smådjurspraktik,
Vasserudsvägen 4, 685 34 Torsby. Svaret är
skrivet av Anna Tidholm.

Europeisk korthårskatt, hona, tre år
ANAMNES: Sedan fyra dagar före besöket har 

katten bara legat och varken velat äta eller dricka.
Katten har varit helt pigg tidigare.

STATUS: Lindrigt nedsatt allmäntillstånd, mått-
ligt dehydrerad, temperatur 39,2°C, i övrigt inga
onormala kliniska fynd.

EKG-UNDERSÖKNING: Se Figur 1.

FIGUR 1. EKG, avledning II, pappershastighet 50 mm/s, 1 cm = 1 mV.
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Utlysning av stipendium 
ur 

Rasehorns stipendiestiftelse
Rasehorns stipendiestiftelse för katter utlyser härmed ett eller flera stipendier på ett sammanlagt belopp
av 24 000:– kronor. Medlen delas ut till personer som genom forskning eller annan verksamhet verkar
för förbättrad hälsa eller välfärd för katten, eller som verkar för ett stärkande av kattens roll i samhället.

Ansökan om medel ur Rasehorns stipendiestiftelse för katter ska ske skriftligen (maskinskriven text,
handskrivna ansökningar beaktas inte), med en beskrivning på maximalt 2 A4-sidor över hur stipendiet
är tänkt att användas. En budget för det tilltänkta projektet ska också redovisas i ansökan. Ansökningar
som rör bidrag till löpande verksamhet (katthem, djurskyddsorganisationer etc) måste åtföljas av minst
två referenser till utomstående personer/organisationer som kan intyga om en seriös verksamhet.

För den/de stipendiater som erhåller medel, kräver stiftelsen en skriftlig redogörelse av projektets
genomförande senast ett år efter medel betalats ut.

Den skriftliga ansökan skickas till: Rasehorns stipendiestiftelse för katter, c/o Sveriges Veterinärförbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm. Ansökan måste ha inkommit senast 1 november 2005 för att beaktas.
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Författaren fick med hjälp av
stipendiemedel möjlighet att 
besöka Estland och där studera 
den offentliga tillsynen inom kött-
industrin, hantering av vilt inom 
livsmedelsindustrin och förutsätt-
ningarna för jakt och viltvård. Hon
sammanfattar i följande reseberät-
telse sina erfarenheter från besöket.

Att besöka Estland är som att stiga in i
ett gammalt hus som stått obebott i 50
år. Nu har det flyttat in nya människor.
Mellanvåningen är renoverad, det råder
ordning och reda. Vinden är i beboeligt
skick. Där finns en hyresgäst som hade

bott i huset utan lov medan huset var
tomt. Nu sitter han där och fördriver sin
tid och betraktar livet i mellanvåningen.
Han har inte så mycket att säga till om,
men bara han håller sin våning någor-
lunda ren och inte väsnas för mycket får
han stanna kvar. Källaren är tom och
outnyttjad. Fönstren är trasiga och vin-
den viner mellan väggarna där rappning
har ramlat av på stora ytor. Männi-
skorna i mellanvåningen har inte ännu
kommit på eller hunnit ta vara på denna
resurs. Och vi har bott granne med detta
hus i alla tider utan att huset existerat
för oss. Men för tio år sedan började
konturerna framträda ur den östliga
dimman. Nu är det dags att öppna grin-
den och hälsa på.

TURISTISK NYFIKENHET OCH
OFFENTLIG TILLSYN
En tämligen kall vind möter mig i ham-
nen i Tallinn en söndag mitt i mars.
Esterna vidhåller att våren är sen i år.
Väl framkommen till mitt nyrenoverade
lilla hotell i tillika nyrenoverade gamla
stan innanför ringmuren sprider sig
dock värmen och den turistiska nyfiken-
heten vaknar till liv.

Men framför allt är jag här för att se
hur den offentliga tillsynen inom kött-
industrin är, hur hantering av vilt inom
livsmedelsindustrin går till och hur
fenomenet jakt förhåller sig hos våra
närmaste grannar i öst. Jordbrukets
struktur som grund till livsmedelsin-
dustrin kan man inte heller hoppa över.

Reseberättelse

Estland – så nära men dock
så annorlunda 
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ARJA KAUTTO, leg veterinär, veterinärinspektör.*

Utsikten över Tallinn vittnar om många olika epoker i landets historia.
Den turistiska nyfikenheten i ett nybesökt land vaknar till liv. 
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Resan finansieras av medicinalrådet
Gustav Kjerrulfs Stipendiestiftelse.

Mina vänliga kolleger Olev Kalda,
Eha Peedimaa och Kristi Kadak, som
kommer att hjälpa mig att se det som
jag vill se, arbetar på Veterinary and
Food Agency i Tallinn. De har ordnat så
att jag kan besöka två företag, Delimeat
och Linpet, som arbetar med vilt. En av
delägarna i Linpet, Hugo Pettersson, är
även ledamot i den estniska motsvarig-
heten till Jägareförbundet.

BLAND DE MINSTA INOM EU
Estland är ett relativt litet land, 30 mil
brett och 40 mil långt, ungefär lika stort
som Västerbotten. Det finns över 1500
öar och 1 400 insjöar varav sjön Peipsi är
Europas fjärde största. Kalkstensklippor
möter havet längs den norra kusten,
emellanåt lågt inglidande i havet, emel-
lanåt upp till 55 m höga väggar ungefär
som klipporna vid Dover. För övrigt lik-

nar landskapet Danmark med ett högsta
berg på 318 m över havet. Klimatet är
dock mer påverkat från öster med till-
hörande låga vintertemperaturer och
ryssvärme på somrarna.

Det bor ca 1,5 miljoner människor i
Estland varav 350 000 är ryssar, en
grupp som kraftigt sjunkit i antal sedan
självständigheten. Huvuddelen av be-
folkningen, 70 procent, bor i städerna,
varav i huvudstaden Tallinn ca 400 000.
Andra stora städer är Tartu och Pernu.

GENOM KRIGEN
Precis som många andra länder på grän-
sen mellan öst och väst blir också
Estlands historia en balansakt mellan
dessa kompassriktningar. Före 1200-
talet vägde den östliga sidan tyngre och
man stod utanför det västliga, katolska,
Europa. Balterna beskylls t ex för plund-
ringen av Sigtuna år 1187. Men redan
1199 rekryterade den föga fredlige 
biskopen Albert 500 man från Gotland
i ett försök att få pendeln att svänga 
västerut. Med hjälp av dessa män grun-
dades staden Riga något år senare. År
1220 avseglade kung Johan Sverkersson
från Sverige på ett fälttåg till Estland.
Efter väl förrättat värv, dvs att man
tvångskristnat ester samt rest kyrkor och
borgar på sin väg, återvände kung
Johan. För den kvarvarande jarlen Karl
den Döve och biskop Karl gick det
sämre. De stupade under esternas storm-
ning och satte för en tid punkt för
Sveriges ambitioner i österled. Sverige
återvände dock under stormaktstiden då
Estland blev, om än inte alltför lång-
varigt, en del av det svenska stormakts-
väldet.  

1920 erkände Sovjet det självständiga
Estland i fredsavtalet i Tartu. Trots detta
invaderades Estland återigen 1944 av
Sovjet. En del av folket flydde och då
framför allt till Sverige. Den 24 augusti
1991 förklarade Estland sig självständigt
igen och blev erkänt av Moskva. Sedan
dess har esterna arbetat hårt för att
bygga upp sitt land. Siktet har varit
inställt västerut och på att bli del av den
Europeiska Unionen. Demokratisk,
ekonomisk och politisk stabilitet har
uppnåtts och medlemskapet blev verk-
lighet 2004. Som kuriositet kan nämnas
att presidenten i Estland är agronom.

FÅ STORA OCH MÅNGA 
SMÅ BONDGÅRDAR
Familjejordbruket havererade under
Sovjettidens kolchoser. Efter 1991 har
dock marken gått tillbaka till forna
ägare. Estland karakteriseras idag av
tudelat jordbruk. Å ena sidan har man
stora gårdar som producerar huvud-
delen av råvaran till livsmedelsindustrin
– en tiondel av gårdarna producerar två
tredjedelar av den totala produktionen.
Å andra sidan har man dessutom väldigt
många små jordbruk (mindre än 20
hektar hos 50 procent av alla jordbruk).
Det finns 8 300 jordbruksföretag. De
små jordbruken har små inkomster på
grund av föråldrade odlingsmetoder och
teknologi. Gödsling används inte i
någon nämnvärd omfattning. Produk-
tionens värde på dessa små enheter är
knappt hälften jämfört med storbrukarna
(4 970 EEK respektive 10 260 EEK).
Det estniska jordbruket fick 2002 
sammanlagt 594 miljoner EEK i stöd av
olika former (1 EEK=0,58 SEK). Av
den estniska jordbrukarens inkomst är
elva procent stöd, vilket är tre gånger
mindre än inom EU i snitt.

Den utan tvivel största produkten
inom jordbruket är mjölk. 2003 fanns
det 113 500 kor i Estland med en snitt-
produktion av 5 180 kg per ko (jämför
Sverige 2004: 8 000 kg/ko, 403 700
kor). 1,4 procent av antalet bönder har
100 eller fler mjölkkor och producerar
56 procent av all mjölk i Estland.
Köttproduktion och bondgårdsturism
spås växa mest i den nära framtiden.

MEJERIPRODUKTERNA 
DOMINERAR
Livsmedelsindustrin tillverkar 25 pro-
cent av värdet av hela den industriella
produktionen i Estland. Mejeriindustrin
står för 26 procent av värdet inom 
livsmedelsindustrin följt av bryggeriin-
dustrin (19 %) och köttindustrin (18 %).
Två tredjedelar av mejeriindustrins pro-
duktion säljs utanför landets gränser på
EU-marknaden. Industrin har kapacitet
att tillverka mer men för att förbättra
resultatet behövs enligt esterna själva
nya produkter på marknaden.

Köttindustrin tillverkar mest fläsk
som landet är så gott som självförsör-
jande på. Nötköttsproduktionen möter
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År 1220 avseglade kung Johan Sverkers-
son från Sverige på ett fälttåg till Estland.
Han tvångskristnade ester och reste 
kyrkor och borgar på sin väg. 
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inte de behov som finns i landet.
Konsumtion av fjäderfä har ökat mar-
kant i Estland och tillverkningen möter
endast 30 procent av behovet. Kött-
industrin är koncentrerad till ett fåtal
stora aktörer – de åtta största företagen
har 92 procent av marknaden. Antalet
godkända anläggningar inom kött-
industrin är sammanlagt 14 storskaliga
och 122 småskaliga, varav fem storskaliga
och 21 småskaliga har tillstånd att också
hantera vilt. Bland fjäderfäanläggningar
finns en storskalig och tre småskaliga.

JAKTEN AV STORVILT ÄR 
VÄLREGLERAD
Estland har 12 000 registrerade jägare
varav 8 000 är organiserade i Estonian
Hunters’ Society (EHS). Jakträtten följer
markägandet och kan arrenderas ut på
samma sätt som i Sverige. Hela landet är
uppdelat i jaktområden. Dessa områden
är i snitt 15 000 hektar och består av ca
40 man. Kvinnliga jägare är dessvärre
ovanligt. Jaktlag betraktas som en juri-
disk enhet som i sin tur ansvarar för de

plikter som åläggs
laget genom lagstift-
ning. Hugo Pettersson,
min kontakt i Estland,
arrenderade tillsam-
mans med sina män ett
område på 29 000 ha
och betalade för detta
ca 50 000 EEK för 
så kallad licensavgift.
Denna avgift bestäms
enligt markens bördig-
het och potential att
producera vilt, inte
antalet fällda djur. På
sina 29 000 ha har
Hugo fått tillstånd att
skjuta 50 älgar. Hans
jaktområde ligger i
nordvästra Estland,
dvs på de gamla
svenskbygderna. Med-
lemmarna i jaktlaget
betalar i sin tur fäll-
avgift till sitt eget lag
om laget anser att det
behövs. På detta sätt
betalar den enskilde
jägaren allt mellan 200
och 4 000 EEK för en

fälld älg. Oftast vill jägaren bara åt
trofén och kan sälja köttet till kött-
industrin. Estniska troféer av rådjur och
älg vinner många tävlingar i Europa.

Gammal jaktkultur
Estland har en jaktkultur som härstam-
mar från den tyska adeln och har sina
rötter i 1200-talet när landet så små-
ningom kom att regeras av Tyska Orden.
Den estniska jägaren jagar i första hand
troféer, inte kött till sin egen frysbox. 
4 000 licenser delas årligen ut till väl-
organiserade jägare över hela landet.
Uppemot 50 procent av de fällda djuren
säljs till köttindustrin. Jämförelsevis kan
nämnas att i Sverige skjuts 100 000 älgar
per år varav 500–600 ton kommer till
industrin. Problemen med skador i
ungskog diskuteras även i Estland och
minskning av stammen framför allt i
västra Estland är på dagordningen. 

Vildsvin är jaktobjekt största delen av
året. Drygt 1 000 vildsvin kommer in
till industrin årligen. Sex av elva skjutna
björnar kom till industrin 2004. Hugo

Petterson hade otur med sin björn. I
köttbesiktningen visade det sig att hela
björnen var bemängd med trikiner.

Skogshönsjakten är förbjuden.
Stammen är låg för tillfället på grund av
stort predatortryck i form av rovfåglar,
mårdhund och räv.

Småviltsjakten är fri för den som är
medlem i jaktlaget. Framför allt är har-
jakt populär. Och haren tillagar man för
sig själv. Likaså äter man gärna rökt
bäver.

Esterna är genom sina jakttraditioner
inte vana att äta vilt. Företagen som
arbetar med viltet utvecklar därför nya
produkter. Estland har en stark tradition
av rökta produkter och det syns även i
dagens produktutveckling. Vitlök blan-
das rikligt i vildsvinskorven medan älg-
korven blandas med mycket fläsk och
svartpeppar.

HUNDAR OCH VAPEN
När vi hälsar på Hugo Pettersson i hans
småskaliga slakteri med tillhörande
styckning och köttprodukttillverkning
kan vi också se hans två östsibiriska lai-
kor. Han berättar att det går åt många
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Hugo Pettersson, styrelseledamot i Jägareförbundet i Estland
och delägare i ett företag med viltslakteri, styckning och
köttprodukttillverkning presenterar stolt sina produkter till-
sammans med sin affärskumpan Ahto Jögi.

Vildsvin är jaktobjekt största delen av
året. Drygt 1 000 vildsvin kommer in till
industrin årligen. 
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hundar i samband med vildsvinsjakt.
Hundens genomsnittliga hållbarhetstid
i skogen är under två år. I ett jaktlag kan
finnas ca 20 hundar. Enligt estnisk
lagstiftning får enbart renrasiga registre-
rade hundar användas i samband med
jakt. Krav för avmaskning och vaccine-
ring är strikta. Allt detta ska registreras i
ett pass som ska medfölja även i skogen.
Brott mot dessa bestämmelser kan resul-
tera i böter uppemot 18 000 EEK och
tre månaders jaktförbud. 

En laikavalp som vistades i sin hund-
gård placerad på vägen in till anlägg-
ningen hade kostat Hugo ca 4 000 EEK.
Utbildning av laikor till vildsvinsjakt
upplevs av Hugo som mödosam.
Hundar går hellre efter älg och andra
hjortdjur som finns i skogen. Älgjakten
sker dock utan hund. År 2006 blir det
dock krav på eftersökshund. Från och
med i år ska också den som jagar änder
och andra vattenlevande fåglar följas av
en apporterande hund.

Vapenlagstiftningen i Estland reglerar
antalet vapen per jägare och registre-
ringen av dessa. Om man bara har ett
vapen i sin ägo slipper man registrering.
Populära kalibrar är .308W för hjort-
djur medan vildsvin jagas mest med 9,3
och .300 WM. Den populära svenska
varianten 6,5 hade Hugo aldrig hört
talas om och ansåg den som direkt
olämplig för i alla fall vildsvinsjakten.

RABIES BLAND VILDA DJUR
Antalet fall av rabies har ökat de sista
åren i Estland. Två tredjedelar av under-
sökta prover var positiva 2002. Det är
framför allt hos mårdhund och räv, men
även 51 positiva fall hos nöt konstate-
rades. Två älgar testades positiva.

Sällskapsdjur, hundar och katter, 
vaccineras mot rabies men även produk-
tionsdjur har vaccinerats i högriskom-
råden. Under våren påbörjas ett treårigt
projekt, Rabies Oral Vaccination
Programme for Wild Animals. Syftet är
att utrota rabies i Estland. Det kan för
den utomstående förefalla något svårt på
grund av den långa markgränsen mot
öst. Viltet, bland annat mårdhundar,
rävar och vargar vandrar fritt över till
och från Ryssland. Vargstammen i östra
Estland är kraftig. EU-lagstiftning
(kommissionsbeslut 90/638/EEC) sät-

ter upp kriterier för medlemsstaterna för
hantering av problemet med rabies och
Estland följer dessa regler.

Vaccinationsområdet är 25 000
kvadratkilometer och 20 doser per hek-
tar sprids ut vår och höst. På detta sätt
blir dräktiga tikar vaccinerade på våren
och valparna återigen på hösten.

Hjortlusflugan (Lipoptena cervi), som
även kallas älgflugan, är ett stort pro-
blem. Hudar från slaktade älgar kan inte
användas i skinnindustrin på grund av
alla bitskador efter denna blodsugande
parasit. Enligt esterna har parasitens
förekomst ökat sista åren.

Rådjursdiarré hos främst unga indivi-
der är också spridd i Estland. Problemet
har under de sista åren ökat markant.
Dåligt utvecklade och allmänt kaheck-
tiska djur får kastas, ofta i samband med
jakt. Enligt SVA är rådjursdiarré idag
den vanligast förekommande sjukdo-
men hos de rådjur som kommer in till
viltavdelningen i Sverige. Orsaken är
inte känd ännu men många fakta talar
för att sjukdomen orsakas av virus, möj-
ligen tillsammans med andra mikro-
organismer. 

DEN OFFENTLIGA TILLSYNEN 
ÄR STATLIG
Med siktet inställt på EU-medlemskap,

fria händer och avsaknad av gamla tradi-
tioner har Estland kunnat bygga upp ett
tillsynssystem som uppfyller de krav
som ställs i EUs nya lagstiftning inom
verksamheter från jord till bord.
Veterinärer figurerar i ledande ställningar
på ett helt annat sätt än i Sverige.
Politiska tjänstetillsättningar finns inte
under departementsnivå.

Under jordbruksministeriet finns The
Central Office of the Veterinary and
Food Board (VFB). VBF med sina 270
anställda utövar tillsyn genom sina fem
avdelningar. Tillsyn av djurhälsa, livs-
medel, djuruppfödning, handel med
djur och livsmedel över gränserna ligger
under denna myndighet. Tillsyn av livs-
medel bland detaljister, grossister,
storkök och restauranger ligger dock
under Health Protection Inspectorate på
Socialministeriet. VBF har sin centrala
verksamhet placerad i Tallinn där en
tredjedel av de anställda finns. De flesta
av personalen är placerade i regionala
enheter över landet (Veterinary County
centers). De regionala enheterna är hela
15 stycken och sköter den lokala till-
synen. All köttillsyn sköts av veterinärer.
Andra naturvetare anlitas för övriga livs-
medel. Därutöver finns ca 200 kliniskt
verksamma privata veterinärer på fältet
som är auktoriserade att genomföra en
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Anläggningar håller bra standard. Många är nybyggda eller nyrenoverade delvis med
ekonomisk hjälp från EU. 
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del arbetsuppgifter inom den offentliga
tillsynen (jämför de så kallade God-
kända veterinärerna i den blivande
lagstiftningen). Brist på veterinärer
råder även i Estland och tydligast är
detta inom tillsynen med sina relativt
låga löner. De flesta veterinärer vill
jobba på fältet med produktionsdjur,
framför allt inom hästuppfödning. I för-
bigående kan påpekas att ester inte äter
häst. De få hästar som slaktades förra
året såldes som mat till pälsdjur.

Laboratorieverksamheten är uppdelad
i tre regionala ackrediterade statliga
laboratorier och ett ledande laborato-
rium i Tartu. Dessa fyra laboratorier
(Veterinary and Food Laboratory) med
respektive specialområden tar hand om
alla typer av prover, såväl offentliga som
privata. Inga privata laboratorieföretag
finns i Estland. 

HÄSTJOBBET MED DET NYA 
HYGIENPAKETET ÄR GJORT
Estland har ett försprång jämfört med
andra medlemsstater. Tillsynssystemet
är nytt och den storskaliga industrin har
anpassats till nya regler inför EU-med-
lemskapet. Anläggningarna håller relativt
bra nivå. Men en hel del arbete kvarstår.
Kollegerna Eha Peedimaa och Kristi
Kadak diskuterar gärna anpassning av
de småskaliga nationella anläggningarna
och hantering av trikinlaboratorierna
vid slakterierna. HACCP-kraven är mer
eller mindre på plats i stora anläggningar
men på mindre anläggningar påbörjas
arbetet i år även innan kommissionens
tillämpningsföreskrifter på området blir
klara. Utbildning av officiella veterinä-
rer och assistenter är närmast på agen-
dan. Färdigheter i både tillsynsmetodik
och köttbesiktning behöver förbättras.
Intresset för vår utbildning av besikt-
ningsassistenter visade sig vara stort.
Många utmaningar som finns inför
2006 års nya hygienlagstiftning konsta-
terades ingalunda vara enbart estniska
eller svenska, utan europeiska. Allt detta
kommer dock den centrala myndig-
heten i Estland att själv kunna styra
eftersom det enbart handlar om en
myndighet. Därutöver finns det kvar en
del finansiellt stöd genom speciella 
EU-fonder.

Ett besök av estniska veterinärer i

Sverige planeras till hösten. Vi gynnas
alla av att skapa kontakter med andra
medlemsstater och på detta sätt kunna
arbeta åt samma håll inom unionen.

TACK
Författaren tackar medicinalrådet Gustav

Kjerrulfs Stipendiestiftelse och Sveriges
Veterinärförbund för det ekonomiska stöd
som gjorde resan möjlig.

*ARJA KAUTTO, leg veterinär, veterinär-
inspektör, Bjurfors 92, 931 96 Skellefteå.
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Cydectin® vet. oral gel - moxidektin, 18,9 mg/g

Avmaskningsmedel
för häst

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

För info kontakta CEVA eller 
besök www.fass.se
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Fyrantel® vet. oral pasta - pyrantel pamoat, 400 mg/g

Bimectin® vet. oral pasta - ivermektin, 18,7 mg/g
• Rek. avmaskningsintervall - 8 veckor**

• Avmaskning med äpplesmak.
• Effekt mot hästens rundmask och styngflugans larver.

• Rek. avmaskningsintervall - 5 veckor**

• Effekt mot rundmask samt bandmask i dubbel dos.

• Rek. avmaskningsintervall - 12 veckor**

• Effekt mot hästens rundmask* och styngflugans larver.
• Ny förbättrad spruta.

  * Effekt mot såväl luminala larvstadier som tidiga
     inkapslade L3 larvstadier av små strongylider.
** Personligt meddelande Eva Osterman Lind SVA, 
     avdelningen för parasitologi 2005.
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Den 1 april installerades fem professorer
vid SLU i Uppsala, vilket var hälften av 
de totalt tio nya professorer som univer-
sitetet välkomnar 2005. Av de nya är 
en verksam vid fakulteten för veterinär-
medicin och husdjursvetenskap. Det är
Karl-Erik Johansson, sedan den 1 april
2004 professor i veterinärmedicinsk 
bakteriologi.

– De tio professorer som vi installerar i år illu-
strerar med sina olika ämnesområden den
breda kunskap som finns vid SLU, inledde
SLUs rektor Ann-Christin Bylund sitt anföran-
de vid Ultunas installationsföreläsningar den 1
april. – Ämnena sträcker sig från molekylernas
struktur, över bakteriernas genetiska mångfald
till modern skogsskötsel. Det är med stolthet
och glädje som vi tar del av alla dessa kunska-
per som på olika sätt bidrar till utvecklingen
inom den gröna sektorn.

Av årets tio professorer installerades en i
Alnarp, fem i Uppsala och fyra i Umeå.

SKAPELSENS KRONA
– Bakterier är skapelsens krona. Med den
grundtesen inledde Karl-Erik Johansson sin
professorsföreläsning inför installationshögtid-
ligheten på Ultuna.

Karl-Erik Johansson är sedan den 1 april
2004 professor i veterinärmedicinsk bakterio-
logi vid institutionen för biomedicin och vete-
rinär folkhälsovetenskap. Han har dock sedan
många år tillbaka varit verksam vid SVA. 

Johansson disputerade 1974 vid Uppsala
universitet, antogs 1981 som docent i biokemi
och anställdes 1985 som forskningsingenjör
vid avdelningen för bakteriologi på SVA. 1991
utnämndes han till laborator vid SVA och blev
samtidigt chef vid sektionen för forskning och
utveckling, avdelningen för bakteriologi. 

Karl-Erik Johanssons installationsföreläs-
ning hade titeln ”Biologisk mångfald hos 
bakterier – både farligt och nyttigt”. Han kon-
staterade att man idag beskrivit drygt 6 000
olika bakteriearter, vilket kan tyckas lite med
tanke på att det finns över 800 000 rapporte-
rade insektsarter. Detta beror på två saker. För
det första räknar man med att det endast går
att odla en bråkdel av alla bakterier och för det
andra är artbegreppet betydligt vidare för bak-
terier än för högre organismer. Det relativt
breda artbegreppet betyder att biodiversiteten
inom en bakterieart är hög. Vissa bakterier är
patogena för människa, djur eller växter, men
de flesta är ofarliga och många är till och med
nyttiga för sin värd. I själva verket är allt högre
liv på vår planet beroende av bakterier för sin
existens.

Professor i veterinär bakteriologi
installerad vid SLU 
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TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Bakterier är skapelsens krona,
var Karl-Erik Johanssons
grundtes under hans profes-
sorsföreläsning den 1 april.
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rRNA-SEKVENSERING
Ända sedan han började arbeta på SVA, har
Karl-Erik Johansson intresserat sig för bakterier
av veterinärmedicinsk betydelse, sade han. I
hans forskargrupp började man tidigt använda
ribosomRNA och rRNA-gener för att utveckla
identifieringsmetoder för bakterier.

Genom att sekvensera rRNA-genen (bestäm-
ma ordningen av nukleotider) från en bakterie
får man ett ”fingeravtryck” av bakterien, som
kan användas för identifiering. Detta görs
genom bioinformatik, dvs man jämför den
bestämda nukleotidsekvensen med sekvenser,
som finns tillgängliga i databaser. Man har
visat att mutationer i rRNA återspeglar orga-
nismers utvecklingshistoria, och rRNA kan
användas som en molekylär klocka. Genom att
jämföra rRNA-sekvenser från olika organismer
kan man alltså bestämma hur de är besläktade
med varandra. Detta kan illustreras i så kallade
fylogenetiska (evolutionära) träd. Karl-Erik
Johansson har använt tekniken bland annat för
att bestämma hur mykoplasmer är besläktade.

Under senare år har han intresserat sig för
bakteriegruppen Spirochaetes. Bland dessa bak-
terier hittar man Borrelia burgdorferi, som 

överförs med fästingar och ger borrelios hos
människa och vissa andra djurslag. Treponema
pallidum, som ger syfilis, hör också till spiro-
keterna. De spiroketer, som Johansson fram-
för allt har studerat, är arter inom släktet
Brachyspira, och detta är ett samarbetsprojekt
med forskare vid SLU och SVA. Genom bland
annat rRNA-sekvensering har forskarna upp-
täckt att inom olika arter av släktet Brachyspira
förekommer det många genetiska varianter.
Biodiversiteten är alltså hög och man har även
hittat flera nya arter. Studier av biodiversitet
hos släktet Brachyspira är därför ett viktigt och
högintressant forskningsområde.

EFTERLÄNGTAD FÖRSTÄRKNING
Som slutkläm konstaterade Karl-Erik
Johansson att bakterierna står för en stor del av
jordens biomassa, på grund av den enorma
mängd bakterier som finns i haven. Detta var
nya uppgifter för många deltagare i den lärda
publiken, och underströk på ett tydligt sätt den
nya professorns grundtes: bakterier är skapel-
sens krona.

Både VH-fakultetens dekanus Arvid Uggla
och SLUs styrelseordförande Lars-Erik Edquist
kommenterade Karl-Erik Johanssons professors-
utnämning som mycket positiv, då den stärker
banden mellan SLU och SVA. Tjänsten är
nämligen en delad professur, vilket både deka-
nus och styrelseordföranden ansåg gynna de
två akademiska grannarna. I vart fall utgör
Karl-Erik Johanssons professur en efterlängtad
förstärkning av resurserna inom den veterinär-
medicinska mikrobiologin.  ■
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Dekanus Arvid Uggla (till vänster) var mycket nöjd att få en ny professor i 
veterinärmedicinsk bakteriologi till sin fakultet, något som dessutom stärker
samarbetet med SVA. 

➤

Rättelse
På grund av en miss i korrekturläsningen
anges fel författare för en artikel i Svensk
Veterinärtidning nr 5/05, sidan 23. Det 
är artikeln med rubriken ”Kurser i får-
hälsovård för veterinärer” som är skriven
av Ulrika König, och ingen annan.
Redaktionen ber Ulrika König om ursäkt
och hoppas eventuella oklarheter kring
författarskapet av den aktuella artikeln
härmed är klargjorda.

Johan Beck-Friis
chefredaktör
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Stockholm-Upplands veterinär-
sällskap bildades 1882 med
målsättningen: ”att verka för 
sammanhållning mellan kollegerna
samt att medelst föredrag och 
diskussioner behandla veterinära
ämnen och angelägenheter”.
Föreningen fyller alltså snart 125 
år men just nu ser det tveksamt 
ut om den överlever tills dess.

Vid det årsmöte som Stockholm-Upp-
lands veterinärsällskap höll på veterinä-
rernas kårhus den 19 april konstaterades
att nytt och yngre blod behövs både
bland medlemmarna och i styrelsen om
föreningen ska kunna leva kvar.
Föreningen har nu 259 medlemmar och
”rätt till ledamotskap” har veterinärer
bosatta i Stockholms, Uppsala, Söder-
manlands och Västmanlands län.

HISTORISK TILLBAKABLICK PÅ
HUSDJURSREPRODUKTION
Ca 20 personer hade slutit upp till års-
mötet och inledningsvis fick de höra en
genomgång av professor Stig Einarsson
över husdjursreproduktionens historia.
Denna går så långt tillbaka som till
1677 då de hanliga könscellerna
beskrevs för första gången i samband
med uppfinnandet av mikroskopet. Så
långt tillbaka i tiden klassades ämnet
som ”experimentell filosofi” och det
första lyckade försöket med artificiell
insemination (AI) på hund gjordes
redan 1780. Inte långt därefter lyckades
man också med AI på människa 1799,
men dessa experiment uppskattades 
inte av alla och 1897 förbjöd påven in-
seminationer på kvinnor. Att den första
lyckade embryoöverföringen med levande

avkomma gjordes så tidigt som 1890 på
kanin var också en nyhet för många. 

Ämnet veterinär obstetrik fick i
Sverige sin första lärare 1821 och 1866
kom den första ambulatoriska kliniken
till. Mellan 1867 och 1905 undervisades
reproduktionsämnena dock av en pro-
fessor i kirurgi och obstetrik. I början av
1900-talet saknade veterinärhögskolan
helt egna transportmedel, inte ens en
häst och vagn fanns att tillgå, först 1919
fick man tillstånd att köpa en bil. Från
1950-talet och framåt har många svenska
veterinärer haft stor betydelse inom
reproduktionsområdet och publicerat
viktiga avhandlingar. Namn som Nils
Lagerlöf, Allan Bane, Lars-Erik Edquist,

Hans Kindahl med flera är välkända.
Även under senare delen av 1900-talet
har avdelningen för obstetrik och gyne-
kologi under Stig Einarssons egen led-
ning tagit fram en mycket stor mängd
doktorander på reproduktionsområdet
och många nya tekniker har prövats ut.

FÖRSTA ÅRSMÖTET SEDAN 2002
Efter föreläsning och god förtäring kom
så församlingen fram till årsmötet som
var det första på tre år. Från att ha varit
en mycket aktiv förening under de första
åren av det nya millenniet, då många
studiebesök, föreläsningar och kulturella
evenemang erbjöds medlemmarna, har
föreningen tyvärr upplevt en svacka de

Gammal förening söker nytt blod
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Stockholm-Upplands veterinärsällskap var en mycket aktiv förening under de första åren
av det nya millenniet, då studiebesök på bland annat Gustavianum i Uppsala gjordes.

TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

➤
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senaste åren. Valberedningen hade stött
på svårigheter att rekrytera en ny styrelse
och frågan kom upp om det var dags att
låta detta ärevördiga sällskap gå i graven. 

De närvarande medlemmarna emot-
satte sig dock högljutt förslaget och
ansåg att en föreningen bör ha en plats
också i dagens veterinära liv. Föreningens
ekonomi är god och intressanta förslag
om hur pengarna skulle kunna användas
saknades inte. Alla var dock ense om att
både medlemmar och en eventuell ny

styrelse måste aktiveras. En enkät skulle
därför skickas ut till nuvarande med-
lemmar för att avgöra föreningens fram-
tid. Vad vill medlemmarna ha ut av 
föreningen och finns det några som är
villiga att ställa upp och arbeta? En
arbetsgrupp bestående av Gunnar Berg-
sten, Sten Elffors (föreningens kassör)
och Christina Arosenius tillsattes med
uppdrag att utreda föreningens framtid
och kalla till ett nytt medlemsmöte i
början av hösten för beslut. Val av ny

styrelse sköts därmed upp till nästa
möte.

ETT UPPROP
Detta är alltså samtidigt ett upprop till
nuvarande, tidigare och eventuellt
intresserade nya medlemmar att rädda
en anrik förening genom att bidra med
synpunkter och komma med förslag för
framtiden. Finns det några som kan
tänka sig att ställa upp i en ny styrelse är
de också mycket välkomna.  ■
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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. Se separat bilaga i detta
nummer av tidningen. 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 

➤
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❘ ❙❚ från kollegiet
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SVS kollegiums andra möte för året
ägde rum den 5 april 

på Flyinge i Skåne.
Kollegiet fastslog
bland annat delar
av programmet för

årets veterinärmöte
den 10–11 november.

Vidare aktualiserades frågor kring
de föreskriftsreglerade veterinära
specialistutbildningarna.

Den 5 april höll SVS kollegium årets
andra möte och platsen var denna gång
Flyinge. Kollegiet förlägger ett eller två
möten varje år till veterinära arbetsplatser
för att de olika sektionerna ska kunna få
bättre kännedom om varandras aktivite-
ter. Tidigare har bland annat slakteriet i
Skara och försöksdjursavdelningen på
Karolinska Institutet besökts. 

Denna gång fick man tillfälle att både
snabbt titta på den distriktsveterinär-
station som är inhyst på Flyinge och göra
en rundvandring genom Flyinges stallar
och lokaler under kunnig ledning av
stuteriets avelsansvariga Birgitta Bentzer.
Kollegiet kunde också välkomna en ny
medlem då försöksdjurssektionen valt
Therese Edström till ny ordförande.

VETERINÄRMÖTET
Årets veterinärmötesprogram börjar nu
ta form även om detaljerna inte är helt
klara. Mötet äger rum torsdag–fredag
den 10–11 november 2005. Torsdagens
plenarsession kommer att behandla

resultaten av den pågående djursjuk-
vårdsutredningen och vad den kommer
att innebära för olika veterinärkategorier.
Smådjurssektionen har fastställt sitt
ämne till kirurgisk behandling av urin-
och reproduktionsorgan och huvudföre-
läsare blir Dick White från England.
Det gemensamma program som Livs-
medels- och Husdjurssektionerna plane-
rat till torsdagen är mycket aktuellt, det
kommer att ta upp epizootier, pandemier
och smittskyddsfrågor. I övrigt kommer
programmet att läggas ut på förbundets

hemsida så fort det är helt klart, någon
gång före sommaren.

SEKTIONERNAS ARBETE
Smådjurssektionen rapporterade att ett
resestipendium på 10 000 kronor kom-
mer att utlysas för medlemmarna. Inför
förbundets omorganisation planerar
man också att skicka ut en enkät för att
fråga medlemmarna hur de ser på SVS
och sektionens arbete och vad de önskar
sig för framtiden. Livsmedelssektionen
kan inte dela ut några pengar ur

Rapport från SVS kollegium i april 2005

Den 5 april träffades SVS kollegium på Flyinge stuteri och kungsgård. Ny medlem i
kollegiet var Therese Edström från försöksdjurssektionen (tredje person från höger). 

➤
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Billströms stipendiefond i år då det på
grund av skattetekniska skäl inte finns
tillräckliga medel. Sektionen planerar
att även i år ordna ett informationsmöte
för studenterna i femte årskursen där
man berättar om de olika arbetsmöjlig-
heter som erbjuds inom livsmedels-
sektorn.

Hästsektionen höll årets första styrel-
semöte i Uppsala för att få möjlighet att
träffa företrädare för hästutbildningen.
Sektionen har också skrivit ett brev till
skolans dekanus och uttryckt oro för att
de nyutexaminerade veterinärerna inte
ska vara redo att möta den verklighet
som dagens hästveterinärer arbetar i, där
kunskaperna hos hästägare och deras
krav på veterinären har ökat enormt.

Försöksdjurssektionen ordnade ett
seminarium i samband med sitt nyligen
genomförda årsmöte. Där diskuterades
försöksdjursveterinärens möjligheter att
samarbeta med forskare inom den pri-
vata respektive akademiska världen och

deltagarantalet var bra, ungefär hälften av
sektionens medlemmar var närvarande.
Slutligen rapporterade Husdjurssektio-
nen att sektionsmedlemmarna kommer
att få ett utskick med ett informations-
blad om klövsjukdomar. 

SPECIALISTUTBILDNINGS-
PROGRAMMEN
Thomas Svensson informerade kollegiet
om att den pågående djursjukvårds-
utredningen har fått ett tilläggsdirektiv
av regeringen, nämligen att se över de
föreskriftsreglerade veterinära specialist-
utbildningarna. Sedan ett antal år är
dessa delegerade till SVS och nu diskute-
ras det om det finns stöd i föreskrifterna
för denna delegation. Vad detta kan
innebära för framtiden beträffande de
program som SVS nu administrerar vet
vi i dagsläget inte, utan får avvakta vad
utredningen kommer fram till. Detta är
ytterligare en fråga som kommer att
göra årets plenarsession intressant för

många veterinärer. 
Till SVS har också inkommit önske-

mål från olika håll om att inrätta ett 
specialistutbildningsprogram även för
får/mindre idisslare. Bakgrunden är att
ett försök från fyra veterinärer som arbe-
tar med detta djurslag att söka dispens
för specialisttitel från Jordbruksverket
har avslagits, med motiveringen att ett
sådant utbildningsprogram saknas i för-
fattningen. Kollegiet diskuterade därför
frågan och ska se vidare på vad det skulle
innebära i form av resurser och vilket
behov som kan finnas för denna specia-
litet.

ÖVRIGA FRÅGOR
Vid mötet gick kollegiet också igenom
och reviderade SVS stadgar inför om-
organisationen samt godkände verksam-
hetsberättelsen för år 2004.

CHRISTINA AROSENIUS

Sekreterare i kollegiet
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Kollegiet fick göra en rundvandring genom Flyinges stallar och lokaler under kunnig ledning av stuteriets avelsansvariga Birgitta Bentzer. 
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Den interimistiska övergripande
styrkommittén för

steg II-specialise-
ring (IÖSK) har
utsett de första
steg II-specialis-

terna enligt upp-
ställda dispensregler.

13 veterinärer fick i början av mars
sina nya specialisttitlar fastställda. 

Vid årets första möte den 9 mars för den
interimistiska övergripande styrkom-
mittén för steg II-specialisering (IÖSK),
hade gruppen på fem personer inte
mindre än 30 inkomna dispensansök-
ningar att granska. 

Lättast är de ansökningar som kommer
från veterinärer som redan innehar en
europeisk eller amerikansk ”diplomate”-
titel, de blir automatiskt godkända som
specialister inom sitt ämnesområde.
Övriga ansökningar, de så kallade kate-
gori B och C, kräver en noggrann
genomgång av redovisade meriter. I
många fall saknas också något av det
som krävs och ansökan får bordläggas
medan den sökande ges möjlighet att
komplettera inom dispenstiden som
sträcker sig fram till den 1 januari 2008.

IÖSK har alltså glädjen att meddela
att SVS utfärdat specialisttitel för följan-
de personer:

Godkända enligt kategori A
Lennart Sjöström, kirurgi
Bodil Ström-Holst, reproduktion
Catharina Linde-Forsberg, reproduktion
Eva Axnér, reproduktion
Anna Tidholm, internmedicin/kardiologi
Nils Wallin Håkanson, oftalmologi
Berit Wallin Håkanson, oftalmologi
Astrid Hoppe, internmedicin

Godkända enligt kategori C
Birgit Holm, dermatologi
Ole Frykman, kirurgi
Ewa Sevelius, internmedicin
Helen Hansson Hamlin, internmedicin
Torkel Falk, kardiologi

INTE BARA ÄRAN
SVS gratulerar varmt dessa första specia-

lister inom det nya programmet och
konstaterar samtidigt att de troligen har
en del arbete framför sig. SVS kommer
att behöva deras hjälp för att nu arbeta
fram utbildningsprogram inom respek-
tive specialitet så att det blir möjligt för
intresserade färdiga steg I-specialister att
fortsätta sin utbildning. Efterfrågan 
verkar vara ganska stor, SVS-kansliet
och medlemmarna i IÖSK har redan
fått många förfrågningar och önskemål
om att få anmäla sig till olika steg II-
områden och till och med en del skrift-
liga ansökningar, trots att en korrekt
ansökningsblankett ännu inte finns klar.

CHRISTINA AROSENIUS

generalsekreterare, SVS

❘ ❙❚ från kollegiet
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Dr. Baddakys Fiskolja

Pb 44, 67321 Charlottenberg, post@dr.baddaky.no

En ren naturprodukt, rik på OMEGA-3

Ett rekommenderat dagligt kosttillskott för alla hundar.
OMEGA-3 fettsyror är bra för:

•huden, pälsen och klorna • lederna
•immunförsvaret •njurarna

De första dispenserna i steg II för
smådjur klara
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Veterinär Elisabeth Ekstedt, institu-
tionen för anatomi och fysiologi,
SLU, försvarade fredagen den 13
maj sin avhandling för veterinär-
medicine doktorsexamen med
titeln: ”Localization of carbonic
anhydrase in reproductive organs”.
Opponent var docent Ulrik Kvist,
Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm.

Sammansättningen på vätskan som
omger spermier och äggceller har stor
betydelse för funktionen, bland annat
påverkas spermiernas rörlighet av pH.
Enzymet karbanhydras (CA) har en vik-
tig roll vid syra-basreglerande processer 
i kroppen genom att katalysera reaktio-
nen CO2 + H2O ↔ H+ + HCO3

-.
Genom att studera den mikroskopiska
lokalisationen av CA kan man få en upp-
fattning om i vilka celler dessa processer
kan ske. Enzymfamiljen CA består av 15
genetiskt skilda isoenzymer som också är
olika mellan djurslag. I avhandlingen har
i huvudsak en metod använts som byg-
ger på att det bildas en mikroskopiskt
synlig fällning som visar var det finns
aktivt verksamma isoenzymer (histo-
kemisk metod). Främst har handjur av
gris, kanin och mus undersökts och
beträffande mus även på en knockout-
mus som saknar en av de viktigaste cyto-
plasmatiska isoenzymerna, CA II.

Resultaten visar att det finns stora
artskillnader. Exempelvis är gris det
enda djurslag som har CA-aktivitet i
testikelns Sertoliceller. Alla undersökta

djurslag har CA i testikelns kapillärer,
där CA antas underlätta transporten av
CO2. Hos alla djurslag förekommer
CA-aktivitet i bitestikelns apikalceller
som utsöndrar vätejoner. I bitestikel-
svansen, där spermierna lagras, finns
membranbundet CA hos alla djurslag
och där tror man att det bidrar till 
att sänka pH för att hålla spermierna
orörliga. Ett intressant fynd hos mus är
att CA överförs från epitelcellerna och
fästs på spermiemembranets utsida.
Spermierna är därefter försedda med
aktivt CA hela vägen som kan påverka
den omkringliggande vätskan, vilket
kan ha betydelse vid befruktningen i
äggledaren.

Även honliga reproduktionsorgan har
undersökts, främst från gris men även
från mus, kanin och katt. Hos hondjur
varierar förekomsten av CA i äggstock,
äggledare och livmoder betydligt mellan
arter, hos vissa även under brunstcykeln.
Som exempel kan nämnas att livmoder-
slemhinnan har stark CA-aktivitet hos
kanin under gulkroppsfasen, men sak-
nar CA-aktivitet under tidigare skeende
i brunstcykeln. 

Avhandlingen beskriver lokalisation
av enzymfamiljen CA, som har betydelse
för pH och bikarbonathomeostasen och
som förhoppningsvis kan bidra med
ökade kunskaper om reproduktions-
fysiologi.  ■
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Lokalisation av enzymet karbanhydras
i reproduktionsorgan

disputationer

Kurs i Bukkirurgi på nötkreatur
med speciell inriktning på 
högersidigt flanksnitt för korrigering av löpmagsförskjutning 
samt kejsarsnitt 

Kursen ges vid två tillfällen, måndag till torsdag 12–15/9 och
3–6/10 2005 och innefattar dels teoretiska moment såsom bl a
topografisk anatomi, diagnostik, anestesimetoder och operations-
tekniker, dels praktiska moment i form av övningsoperationer på
kor. Varje kursdeltagare medverkar i två handledda operationer. 

Kursavgift: 15 000 kr + moms. I avgiften ingår kursmaterial och
mellanmål. Boende och övriga måltider ingår ej.

För information och anmälan, kontakta kursledare 
Charina Gånheim, telefon 018-67 19 27, 
e-post Charina.Ganheim@kv.slu.se. Anmälan senast 15/8 2005.

Sektionen för idisslarmedicin 
Institutionen för kliniska vetenskaper
SLU, Uppsala

anordnar för
nötpraktiserande veterinärer
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En djurägare anmälde veterinär BB
för felbehandling av en hund med
Cushings sjukdom. BB bestred
anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Ägarens toypudel fick problem med 
pälsen omkring 1993. Hon sökte hjälp
av veterinär BB som tog hudprover och
kom fram till att hunden hade problem
med sköldkörteln. Diagnosen Cushings
sjukdom nämndes inte. Hunden fick
lysodrentabletter med en rekommen-
derad dos om en halv tablett i veckan
samt Prednisolon med samma dos. När
medicinen tog slut skulle ägaren ringa
och få mer. Några återbesök skedde
emellertid inte. Ägaren tyckte efter en
tid att hunden fick biverkningar av
medicinen i form av yrsel. 2002 ringde
hon till veterinär BB igen, då hunden
hade några droppar blod i avföringen
cirka fyra gånger i veckan. BB svarade
att det kunde vara från ett sår i analöpp-
ningen och inget att oroa sig för. Vidare
berättade BB att hundens sjukdom var
krånglande binjurar och att den skulle
fortsätta med medicinen livet ut. I sep-
tember 2003 lades hunden in på ett
djursjukhus då den var mycket dålig.
Blodprover togs, som visade att hunden
hade Addisons syndrom. Lysodrenet
hade enligt djurägaren försämrat hun-
dens immunförsvar eftersom dosen varit
för hög.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Veterinär BB fastställde redan 1993 att

hunden hade Cushings sjukdom.
Djurägaren var obenägen att låta hun-
den undersökas vidare, varför medici-
nering sattes in. Enligt ägaren mådde
hunden bra under tiden 1993 till 2002.
Enligt BBs anteckningar kontaktade
djurägaren inte BB mellan 1996 och
2002. Ägaren ringde i oktober 2002 och
önskade medicin. BB sade att hon ville
undersöka hunden först men djurägaren
kunde inte tillmötesgå detta. BB sände
djurägaren 16 stycken lysodrentabletter,
vilka kom i retur då ägaren flyttat.
Djurägaren ringde igen i december
2002 och meddelade att tabletterna inte
hade kommit. BB skickade tabletterna
igen. I september 2003 ringde djurägaren
och berättade att hunden hade blivit
inlagd. Ägaren menar i sin anmälan att
BB brustit i provtagningen under en
lång period då djurägaren inte varit i
kontakt med henne. BB undrade i sin
replik varför djurägaren inte nämnde
detta i januari 2003 då hon var med
hunden och besökte BB. Veterinär BB
har inte kunnat följa upp hunden då
ägaren inte kontaktat henne. Enligt litte-
raturen bör mitotanebehandling fortgå
så länge hunden mår bra och inte visar
symtom på biverkningar. Cushings sjuk-
dom är en allvarlig åkomma med en inte
allt för god prognos i ett längre perspek-
tiv. BB kan bara konstatera att hunden
levt i elva år med hennes behandling.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Verket påpekade att djurägarens upp-
gifter inte helt stämmer överens med
veterinärens. Enligt ägaren har hunden
behandlats med samma mediciner sedan
1993. Veterinär BB uppgav att det inte
finns några anteckningar om kontakt
med djurägaren under tiden 1996 till

2002. Om en sådan kontakt hade före-
kommit skulle det ha antecknats i jour-
nalen. Om kontakt inte förekommit
ansåg verket det vara anmärkningsvärt
att efter så lång tid förskriva fortsatt
behandling utan att ha undersökt hun-
den.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Vad som förevarit före preskriptions-
tidens inträde är inte en uppgift för
nämnden att uttala sig om. Nämnden
ställde sig tveksam till veterinärens för-
skrivning av lysodren utan någon klinisk
undersökning. Förutsättningar saknades
dock för att vidta disciplinära åtgärder
mot veterinär BB. Djurägarens anmälan
föranledde därför inte några disciplinära
åtgärder mot BB.

JOHAN BECK-FRIIS

Förskrev lysodren utan klinisk
undersökning

ansvarsärende

JURISTHUSET
i Lerum

Jur. kand. Filippa Marie Sjölund

Veterinärjuridik
Hälso- och sjukvårdsjuridik

Anlita professionell hjälp 
om Du blir anmäld

Erfarenhet från Veterinära
Ansvarsnämnden och HSAN

Tel: 0302-376 61
Mobil: 0733-866 166

e-post adress:
marie.sjolund@swipnet.se
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En djurägare anmälde veterinär 
AA för felbehandling av en hund.
AA bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägaren kontaktade aktuell veteri-
närklinik eftersom hennes schäfer hade
fått ont i sporren på vänster framben
och det såg inflammerat ut. Hunden
hade även besvär med värk i benet, hälta
och stelhet. Vid besöket träffade hon
veterinär AA och berättade för henne att
hunden stod på kortisonbehandling
sedan tvåårsåldern på grund av analfistlar.

AA konstaterade att vänster sporre
var inflammerad och att det även var
mindre problem med den högra. AA
ordinerade antibiotika (Clindabuc 200
mg, 1,5 tablett per dag i 15 dagar) och
antiinflammatorisk medicin mot led-
värken (Rimadyl 50 mg, 3 tabletter per
dag). Vid återbesök tre dagar senare var
varken infektionen, hältan eller smärtan
bättre. AA sövde hunden och brände
ner klorna på bägge sporrarna samt tog
blodprover. Hunden fick förband på
vänster ben och en bakteriedödande
salva (Streptocillin 8 mg) för daglig
behandling vid förbandsbyte. Hunden
fortsatte att få antibiotikan tills kuren
tog slut. Knappt en månad efter första
kontakten besökte hon AA igen efter-
som sporren inte hade läkt. Hältan och
stelheten på vänster fram var påtaglig,
vilket ägaren påpekade för veterinären.
Då praktiken är en mindre klinik, fråga-
de djurägaren om hon skulle söka hjälp
någon annanstans. Veterinär AA ansåg

inte att det var påkallat och vidhöll att
det var en infektion i sporren som troli-
gen bara läkte långsamt. AA gav en ny
kur Clindabuc och höjde Rimadylen till
fem tabletter per dag. 

Under följande tre månader tycktes
sporren inte vara lika infekterad och
hunden verkade piggare. Periodvis var
hunden dock väldigt stel i benet och
haltade. Den sviktade även onormalt
med benets framled när den gick. Vid
några tillfällen kontaktade djurägaren
därför veterinärkliniken och hon åkte
även dit för att visa upp hundens rörelse-
mönster. Veterinären konstaterade att
hunden var stel och skrev ut mer
Rimadyl. 

Fem månader efter första kontakten
besökte hundägaren veterinär AA då
hela hundens led vänster fram hade
svullnat upp kraftigt under natten.
Hunden haltade svårt och hade troligen
feber. AA antog att infektionen från
sporren hade gått ner i leden och gett en
ledinflammation. Hon ordinerade en ny
antibiotikakur. Denna gång bytte hon
till Baytril i två veckor plus att hunden
skulle fortsätta med Rimadyl som van-
ligt. Om tillståndet inte blev bättre efter
detta, ansåg veterinären att ägaren borde
ta hunden till en annan klinik för rönt-
gen. 

Två veckor senare tog ägaren hunden
till ett djursjukhus. Veterinären där
påpekade omedelbart att hon inte trodde
att hundens problem berodde på en
infekterad sporre. I stället antog hon att
hunden hade ont i benet och att infek-
tionen berodde på att den slickade sig.
Veterinären såg också att hunden var
rejält svullen och inte belastade benet
när den gick. När ägaren berättade för
veterinären att hunden hade fått

Rimadyl sedan ett halvår tillbaka, upp-
lystes hon om att Rimadyl och kortison
absolut inte får kombineras eftersom det
kan leda till allvarliga njurskador.
Veterinären rekvirerade journalen från
den först anlitade kliniken, och fann att
de blodprover som veterinär AA hade
tagit inte fanns dokumenterade. Nya
blodprover togs som visade att hunden
hade drabbats av njurskador. Hunden
röntgades på vänster och höger fram-
ben. Bilderna visade ett benbrott på
vänster karpus. Djursjukhuset kunde
inte åtgärda skadan och menade att 
en operation inte skulle kunna hjälpa
hunden eftersom den hade gått med
brottet så länge och fick kortison. En
dryg vecka senare försämrades hundens
tillstånd och den fick avlivas.

Vid det första besöket på AAs klinik
berättade djurägaren för AA att hunden
sedan flera år åt kortison på grund av
tidigare problem med analfistlar. Efter-
som ägaren vet att det är viktigt att
informera om kortisonbehandlingen var
hon väldigt tydlig och nämnde detta vid
varje besök. AA skrev dessutom ut 
kortison (300 tabletter à 10 mg) på
samma recept som Rimadyl. Detta har
inte journalförts och tydligen kommer
veterinär AA inte ihåg detta heller. Efter
den första förskrivningen skrev AA ut
Rimadyl igen, utan att föra in det i jour-
nalen.

VETERINÄR AAs ANFÖRANDE
AA behandlade hunden för klofals-
inflammation och infektion under de
första besöken, utan misstanke om en
eventuell fraktur. Det har aldrig tagits
några blodprov av hunden på kliniken
då det inte har funnits behov av detta.
Vid hundens sista besök visade den kli-

Behandlade med Rimadyl och 
kortison samtidigt

ansvarsärende

SvT nr 6 -05 final  05-05-12  11.53  Sida 46



niska symtom som kunde tolkas som
antingen en ledinfektion och/eller en
fraktur alternativt en fissur. Eftersom
AA inte har röntgen eller ultraljud kan
hon inte utföra en sådan undersökning.
När behov föreligger skickar AA patien-
ten till en större klinik. Hon är mycket
noga med att tala om detta för nya 
patienter redan vid bokningen. Vid
djurägarens sista besök var AAs diagnos
först och främst ledinfektion men även
den alternativa diagnosen fraktur/fissur
nämndes. AA rekommenderade ägaren
att ta hunden till en annan klinik.
Under fallets första fyra månader besökte
djurägaren kliniken vid några tillfällen.
AA uppfattade aldrig själv hundens
hälta som allvarlig. 

AA medger att hon till viss del har fel-
medicinerat hunden. AA har missat att i
journalen notera att hunden hade gått
på långtidsbehandling med kortison.
AA skrev ut Rimadyl flera gånger till
hunden. Hon vet emellertid att det inte
är att rekommendera och medger sin
försumlighet. AA bestrider dock att
hunden fick avlivas på grund av hennes
felbehandling. När hon nu vet att hun-
den stått på kortison inser hon varför
den hade dålig sårläkning och infektio-
ner. Långtidsbehandling med kortison
kan även leda till osteoporos och spon-
tanfrakturer. AA önskar att hon hade
insett att hunden hade en fraktur redan
från början.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Mot bakgrund av handlingarna i ären-
det ansåg Jordbruksverket att veterinär
AA inte agerat försumligt i sin yrkesut-
övning. Verket konstaterade dock att en
veterinär skall föra journal i anslutning
till en konsultation. I det föreliggande
fallet fanns vissa brister i journalföringen.

ANSVARSNÄMNDENS 
BEDÖMNING
Vid det första besöket på AAs klinik
fanns det inte någon anledning att miss-
tänka en fraktur och det är inte heller
visat att den funnits redan vid detta till-
fälle. När sporren inte läkte borde AA ha
undersökt hunden närmare eller remit-
terat den till annan veterinär. Vidare

borde AA inte ha kombinerat Rimadyl
med kortison. Angående journalföringen
ansluter sig ansvarsnämnden till vad
Jordbruksverket anfört. Veterinär AA
kan inte undgå en disciplinär åtgärd.

Med stöd av 10§ lagen (1994:844)

om behörighet att utöva veterinäryrket,
tilldelade ansvarsnämnden veterinär AA
en erinran för att hon åsidosatt sina
plikter i den veterinära yrkesutövningen.

JOHAN BECK-FRIIS
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❘ ❙❚ insänt

48 N U M M E R  6 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Med anledning av de arbetsmiljö-
artiklar som SVT nr 4/05 publice-
rade, vill en av tidningens läsare
presentera en lyckad satsning för
att förbättra arbetsmiljön inom 
klinisk veterinärverksamhet. Med
hjälp av en elektrisk lyftanordning
har många av de tunga lyften 
eliminerats från insändarens små-
djursmottagning.

På smådjursmottagningen för Distrikts-
veterinärerna Gävle började flera i 
personalen känna av ryggont i sam-
band med lyft av hundar, såväl levande
som döda. En av assistenterna, som job-
bat inom humanvården, letade på
Internet fram information om en elekt-
risk lyft. Efter diskussion med vår
arbetsgivare köpte vi en Arjo Minstrel
från företaget Arjo Scandinavia AB i
Eslöv (www.arjo.se). Lyften består av en
hjulförsedd ställning med uppladd-
ningsbara batterier och till den har vi två
specialsydda lyftdukar i tvättbart mate-
rial. Priset för lyften är ca 10 500 kr.

Vi har använt lyften en tid nu och är
väldigt nöjda. Vi har kommit överens
om att lyften ska användas till alla hun-
dar som väger mer än 10–15 kg, som är
sederade eller döda och ska lyftas.
Lyftens övre kapacitet är mer än tillräck-
lig för våra patienter.

UTFÖRANDE
Användandet av lyften går till så att en
hund som är sederad på golvet rullas
upp på duken som sedan krokas fast på
lyften. Därefter förflyttas hunden till

bordet och duken kan eventuellt ligga
kvar under hunden. Om djuret ska till
röntgen eller operation kör man helt
enkelt lyften genom lokalen med hun-
den hängande i duken, och lägger ner
patienten på plats.

Sederade hundar tolererar lyftet väl.
För att komma in i hundburar krävs att
det finns fritt utrymme om ca 10 cm
höjd under burarna för att lyftens ben
ska få plats.

Döda djur packas i en säck som sedan
läggs på duken. Lyften körs därefter till
frysen och eftersom lyftens ben kan
säras med en pedal så kan man ”grensla”
frysen och sänka ner säcken. Duken 
kan eventuellt lämnas kvar i frysen för
senare lyft.

FÖR- OCH NACKDELAR
Fördelarna med lyften är uppenbara: att
vi skonar våra ryggar. Lyften är enkel att

Det finns bot för dåliga ryggar

insänt

En hund som ligger sederad på golvet rullas upp på duken som sedan krokas fast på 
lyften. Därefter förflyttas hunden till bordet och duken kan eventuellt ligga kvar under
djuret.
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handha och att förflytta. Dukarna är
välkonstruerade och lättrengjorda.
Lyften kan även användas att hämta
hundar från en bil. 

Nackdelar kan vara att man inte
orkar hämta lyften om den är långt
bort, den är skrymmande och kräver
ett förvaringsutrymme. I de fall man
inte har plats under hundburar för lyf-
tens ben, kan det bli svårt att komma
tillräckligt nära för att lägga in hunden
direkt i buren. Dukarnas pris känns
omotiverat högt, 4 180 kr per styck
och man behöver minst två, men här

tror jag att priset kan pressas om efter-
frågan ökar.

SAMMANFATTNING
Vår samlade uppfattning hos distrikts-
veterinärerna i Gävle är att Arjos lyft
är ett mycket bra och nödvändigt
hjälpmedel för att förbättra vår arbets-
miljö. Det är egentligen konstigt att vi
måst vänta så länge på detta.

MATS SCHARIN

leg veterinär 
Distriktsveterinärerna Gävle 
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I de fall man inte har plats under hundburar för lyftens ben, kan det bli svårt att
komma tillräckligt nära för att lägga in hunden direkt i buren.
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(Kd) kritiserar veterinär-
väsendet

❘❙❚ Sven Gunnar Persson, kristdemokratisk
riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksut-
skottet, kritiserade det svenska veterinär-
väsendet i en interpellation till jordbruks-
minister Ann-Christin Nykvist den 24 mars.
– Staten upprätthåller en illojal konkur-
rens inom veterinärväsendet, vilket drabbar
kvaliteten på djurskyddstillsynen och
drabbar privatpraktiserande veterinärer,
menade Persson.

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
svarade i interpellationsdebatten den 22
april att den veterinära samarbetsgrupp
som inrättades våren 2003 redan infört
förbättringar för privatpraktiserande vete-
rinärer. Gruppen, med företrädare bland
annat från Sveriges Veterinärförbund,
rekommenderade en konkurrensneutral
fördelning av det statliga stödet för av-
lägset boende djurägare. Från den 1 juli
2005 har Jordbruksverket därför beslutat
att djurägare som anlitar privatpraktise-
rande veterinärer ska kunna få del av det

statliga stödet för djursjukvård till avlägset
boende djurägare. Från den 1 januari
2006 ska även privata veterinärer kunna
ha en tillsynsroll i enlighet med det så 
kallade mjölkdirektivet.

Som en fortsättning på samarbetsgrup-
pens arbete pågår för närvarande arbetet
med att ta fram ett direktiv för en utred-
ning om den veterinära fältverksamheten
och om veterinära myndighetsuppgifter,
fortsatte ministern. Hennes plan är att
utredningen ska börja sitt arbete till 
sommaren eller tidig höst 2005. ■

Djursjukhus i Skara nyinvigt

❘❙❚ Lördagen den 16 april invigde Blå
Stjärnans djursjukhus i Skara sina om-
och tillbyggda lokaler. 

Den 1 januari 2004 tog Stiftelsen
Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i
Göteborg över från SLU, som ägare och
ansvarig för smådjursavdelningen vid
Skara djursjukhus. Djursjukhuset har
sedan ägarbytet byggts om och till med
bland annat ny reception, väntrum, 
poliklinikrum och laboratorieutrymmen. 
I samarbete med ATG Hästklinikerna AB

har man även investerat i en avancerad
magnetresonanskamera, som både kan
användas till smådjur och häst.

Djursjukhusets nya lokaler och MR-
kamera invigdes med pompa och ståt, och
tal av Jämtlands president Evert Ljusberg.
Ljusberg bor för övrigt i Skaraborg och 
har husdjur som är patienter på sjukhuset,
varför kopplingen inte är så långsökt som
först kan tyckas. En stor samling skara-
borgare passade på att besiktiga djursjuk-
huset och tala med personalen under
invigningsdagen. ■

❘ ❙ ❚ noterat

Jämtlands president Evert Ljusberg 
nyinvigde smådjurssjukhuset i Skara.
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SVES QRS
P

Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Normal sinusrytm med infrekventa förmaks-
extraslag (SVES).

DISKUSSION
Förmaksextraslag kännetecknas av en för tidig P-våg
eftersom impulsfokus sitter i förmaken och aktive-
rar dessa först. Det efterföljande kammarkomplexet
är oftast av normal konfiguration beroende på att de
normala ledningsbanorna i kamrarna fortleder
impulserna. Ibland fortleds dock impulserna på ett
avvikande sätt, beroende på att de normala led-
ningsbanorna är refraktära. I dessa fall kan extra-
slaget ha ett avvikande utseende och se ut som ett
kammarextraslag. 

I det här beskrivna fallet kan man vid en flyktig
blick tro att det rör sig om kammarextraslag efter-
som dess konfiguration är avvikande. Det är dock
viktigt att man, innan man diagnostiserar extraslag,

noggrant kontrollerar om det finns en prematur 
P-våg. Notera den prematura P-vågen (pil) före
extraslaget i detta fall, vilket innebär att detta är ett
förmaksextraslag oavsett hur komplexet ser ut
(Figur 2).

Enstaka förmaksextraslag som inte är symtom-
givande kräver sannolikt ingen behandling.
Ekokardiografi bör rekommenderas för att utesluta
eller verifiera bakomliggande hjärtsjukdom.

EKG-fall av intresse för publicering i SVT kan skickas
till Anna Tidholm, c/o SVT-redaktionen. Registrering-
en bör vara avledning II med hastigheten 50 mm/sek
och amplituden 1 cm = 1 mV. Både kompletta fall-
beskrivningar och frågeställningar riktade till Anna
Tidholm tas emot.

Figur 2. Normal sinusrytm med infrekventa förmakextraslag (SVES). Notera den prematura P-vågen (pil)
före extraslaget.

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  6 • 2005 51

Nya stängselföreskrifter

❘❙❚ Djurskyddsmyndigheten vill ändra i
stängselföreskrifterna, meddelades i ett
pressmeddelande den 21 mars. 

Myndigheten vill tillåta att taggtråd och
eltråd kombineras på samma stängsel-
stolpe. Kravet är dock att eltråden sitter
på en distanshållare som skapar ett hori-
sontellt avstånd på minst 15 centimeter

mellan de båda trådarna. Ett annat krav
är att eltråden sitter monterad på den
sida av stängslet som djuren befinner sig.
Tanken är att den ström som finns i eltrå-
den ska hålla djuren borta från stängslet
och därmed skydda dem från dels tagg-
tråden, dels andra faror utanför staketet.

Under arbetet med de nya bestämmel-
serna tydliggjordes att skador på djur
uppkommer när stängsel är dåligt upp-
satta och underhållna. Därför vill Djur-
skyddsmyndigheten förtydliga kravet att
alla stängsel, oavsett typ, ska vara väl

underhållna och uppsatta. Ett korrekt
uppsatt stängsel är en förutsättning för
att kombinationen el och taggtråd ens
ska kunna övervägas.

I ett andra steg vill Djurskyddsmyndig-
heten förbjuda att hästar hålls bakom
taggtrådsstängsel. Hästars beteende gör
att de löper större risk att skada sig på
taggtråd än andra djurslag, ett totalt för-
bud mot taggtråd är därmed motiverat.
Djurskyddsmyndigheten räknar med en
övergångstid på fyra år innan förbudet
kan träda i kraft. ■

❘ ❙ ❚ noterat
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VETERINÄRMEDICINSKA 
LÄKEMEDEL/
LÄKEMEDELSMONOGRAFI

ATC kod: QG04BX91
Propaline vet, 50 mg/ml sirap
Vétoquinol S A

SAMMANFATTNING
Propaline är ett medel mot inkonti-
nens hos ovariehysterektomerade
tikar. Den aktiva substansen är
fenylpropanolamin som verkar stimu-
lerande på adrenerga α1-receptorer.
Propaline ger en förbättrad sfinkter-
funktion och kan användas för lång-
tidsbehandling. Cirka 50 procent av
hundarna i en okontrollerad klinisk
studie blev besvärsfria och för ytter-
ligare 40 procent förbättrades till-
ståndet. De vanligaste biverkningarna
är gastrointestinala (kräkningar, diarré)
och kardiovaskulära (takykardi, aryt-
mier). Den kliniska dokumentationen
är bristfällig men bedömdes ändå som
övertygande på grund av den tydliga
effekt som visats på uretras sfinkter-
funktion. Fenylpropanolamin i bered-
ningsform för humanmedicinskt bruk
har tidigare rekommenderats av
ledande veterinärmedicinska specia-
lister för användning vid urininkonti-
nens hos ovariehysterektomerade
tikar.

Godkännandedatum: 28 maj 2004
(ömsesidigt erkännande).

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Propaline är det första läkemedlet till
hund för behandling av sfinkterinkon-
tinens som har ett α1-stimulerande
ämne som aktiv substans. Därmed är
det att betrakta som ett förstahands-
alternativ vid denna indikation. Säker-
heten bedöms som tillfredsställande
mot bakgrund av att samma substans
som humanmedicinsk beredning haft
omfattande användning.

INDIKATION
Behandling av urininkontinens på grund av
otillräcklig uretral sfinktermekanism hos
ovariehysterektomerade tikar.

FARMAKOLOGI
Fenylpropanolamin är en analog till adre-
nalin och noradrenalin och verkar på
samma sätt genom att stimulera framför
allt α1-adrenoreceptorer. Även frisättningen
av endogent noradrenalin påverkas. Där-
med kan fenylpropanolamin påverka alla
funktioner i kroppen som innerveras av det
adrenerga systemet. Exempelvis ses en höj-
ning av blodtryck och hjärtfrekvens. I uretra
kontraheras glatt muskulatur vilket för-
bättrar funktionen av uretras sfinkter så att

den kan stå emot ett högre vätsketryck.
Detta visades i en studie (1) där elva tikar
med primär sfinkterinkontinens behandla-
des med fenylpropanolamin. Trycket i uretra
ökade signifikant från 36,91 ± 8,20 cm
H2O till 77,73 ± 8,70 cm H2O vilket var
jämförbart med trycket, 79,72 ± 4,61 cm
H2O 90 cm H2O hos friska hundar.

Substansen metaboliseras snabbt i hund
och halveringstiden är bara cirka tre tim-
mar varför Propaline måste ges regelbun-
det tre gånger per dag för att ge effekt
hela dygnet. Upptaget av aktiv substans i
tarmen påverkas av samtidigt foderintag
men inte i större utsträckning än att läke-
medlet kan ges antingen med eller utan
foder.

Hallands Djursjukhus söker en veterinär till smådjursavdelningen.
Tjänsten är heltid och jourtjänstgöring på smådjursavdelningen
ingår. 

Vi söker Dig som har specialistkompetens i hundens och kattens
sjukdomar och vill utveckla Dig vidare. Även Du som går specialist-
utbildningen är välkommen att söka. Tillträde enligt överenskom-
melse.

För upplysningar kontakta Kristina Widmark eller Lars Gustafson,
tel 0346-488 80, e-post kristina.widmark@hallandsdjursjukhus.se
eller lars.gustafson@hallandsdjursjukhus.se. 

Fackligt ombud är Björn-Erik Östgård.

Ansökan skickas till Hallands Djursjukhus, 310 50 SLÖINGE.

Veterinär 
till smådjursavdelningen

Försäljningsagent
En erfaren försäljningsagent med befintlig portfölj till veterinärer,
sökes för försäljning av genetiskt veterinärläkemedel. Försäljningen
gäller en inarbetad substans med stor maknadspotential. Du ska
vara villig att sälja vår produkt på provisionsbasis i hela Sverige.
Investering i lager är inte aktuellt.

Om du finner vår annons intressant är du välkommen att kontakta
försäljningsdirektör Martin Dalsgaard Jensen.

Biolit ApS, Edelsmindevej 8B, DK-5700 Svendborg, Danmark
Tfn +45 62 24 21 71, Fax +45 62 24 21 86, E-post info@biolit.dk
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KLINISK EFFEKT
Den kliniska effekten har dokumenterats i
två studier, en placebokontrollerad och en
okontrollerad studie. I båda dessa studier
undersöktes effekten av Propaline hos 
ovariehysterektomerade tikar, i många fall
äldre djur. Tikarna som inkluderades hade
ofrivilliga urinläckage på grund av bristande
sfinkterfunktion. Djur som läckte eller
skvätte urin av andra orsaker t ex infektio-
ner, polydipsi/polyuri eller beteendepro-
blem och unga djur med anatomiska
defekter exkluderas. Effekten är alltså bara
visad i tikar med nedsatt sfinkterfunktion
efter ovariehysterektomi och några andra
typer av urineringsproblem bör därför inte
behandlas med Propaline. Effekten mättes
efter en graderad skala beroende på hur
ofta och hur mycket de läckte. I den 
första av dessa studier (2) inkluderades 50
hundar varav 25 fick testsubstans och 25
placebo. De behandlades i en månad.
Tyvärr var det bara tolv hundar som full-
följde studien helt utan protokollavvikelser.
Av dessa blev 4/5 fria från besvär (inga ofri-
villiga urineringar) i testgruppen. I placebo-
gruppen blev 3/7 besvärsfria. I den öppna
studien behandlades 72 hundar och 58 full-
följde. De var mellan två och 19 år (medel
åtta år) gamla. Alla fick testsubstansen
under ett år och undersöktes en gång per
månad. Totalt antal förbättrade eller
besvärsfria hundar utgjorde 89,7 procent. 

De kliniska studierna var små och brist-
fälliga såtillvida att det var ett stort bortfall
av djur. De flesta behandlade hundarna
ingick i den okontrollerade studien och det
hade varit önskvärt med mer omfattande
dokumentation från studier där andra
läkemedel och placebo använts som kon-
troll. Dokumentationen bedömdes dock
som övertygande på grund av den farma-
kologiska studien som visade på tydlig
effekt på uretras sfinkterfunktion. Till 
stöd för godkännandet kan även läggas 
att fenylpropanolamin i beredningsform
för humanmedicinskt bruk använts vid
urininkontinens hos ovariehysterekto-
merade tikar i Sverige sedan tidigare och
rekommenderas av ledande specialister.
Godkännandet av Propaline innebär därför
tillgång till ett godkänt veterinärmedicinskt
läkemedel att användas enligt en redan
etablerad behandlingstradition.

SÄKERHETSVÄRDERING
I en toleransstudie där sex beagletikar
behandlades med dubbel dos i 13 veckor

sågs inga tecken på intolerans men i de 
kliniska studierna noterades fall av gastro-
intestinala biverkningar och hjärtpåverkan,
t ex takykardi, vilket är väntat för en sub-
stans som påverkar det adrenerga nerv-
systemet. Därför bör Propaline användas
med försiktighet till tikar med hjärt- och
kärlsjukdomar. Även andra systemiska
sjukdomar som lever- och njurinsuficiens,
Cushings syndrom och diabetes kan öka
risken för bieffekter. Propaline ska inte
användas till hundar som behandlas med
monoaminoxidashämmare eftersom fenyl-
propanolamin metaboliseras av mono-
aminoxidas.

R e f e r e n s e r

1. Richter KP & Ling GV. Clinical response
and urethral pressure pro. le changes
after phenylpropanolamine in dogs with

primary sphincter incompetence. J Am
Vet Med Assoc, 1985, 187, 605–11.

2. Scott L, Leddy M, Bernay F, et al. Evalu-
ation of phenylpropanolamine in the
treatment of urethral sphincter mecha-
nism incompetence in the bitch. J Small
Anim Pract, 2002, 43, 11, 493–6.

NY FÖRESKRIFT FÖR RECEPT-
BLANKETT FÖR DJUR
Läkemedelsverket har utfärdat före-
skrifter om en ny receptblankett för
djur. Den nya blanketten fick börja
användas den 1 mars 2005. Recept
får dock utfärdas på tidigare gällande
blanketter till och med den 31 okto-
ber 2005. Mer information finns på
Läkemedelsverkets webbplats,
www.mpa.se.
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Vill du arbeta med veterinärläkemedel? 
Då är Veter intressant för dig!

Veter AB marknadsför veterinärmedicinska läkemedel i Sverige, Finland och Norge.
Kärnan i verksamheten är ett långsiktigt samarbete med fransk-amerikanska Merial,
en av världens största koncerner inom det veterinärmedicinska området. Viktiga pro-
duktområden är idag antiparasitära medel och vacciner. Nya intressanta produkter
kommer att lanseras inom en snar framtid.

Veter AB är ett privatägt företag som grundades 1991 och omsättningen 2004
var 71 miljoner kronor. Kontoret ligger i Södertälje, söder om Stockholm.

Produktchef med fältansvar
Du blir strategiskt och taktiskt ansvarig för marknadsföringen av utvalda produk-
ter samt för implementering hos kund. Vilket innebär aktivt arbete och ansvar för
definierande geografiska områden och definierade kunder. Ansvar för opinions-
ledarkontaker inom området är också en viktig del.

För att lyckas i denna roll bör du ha erfarenhet av försäljning, marknadsföring
och/eller projektledning samt gärna kunskap om det veterinärmedicinska områ-
det. Som person är du drivande, kreativ, resultatinriktad och trivs med att arbe-
ta i team. Du bör också vara kundfokuserad och att ge kunder en god service
ser du som en självklarhet.

Den aktuella tjänsten är en kombination av produktansvar samt kundbearbet-
ning.

Lämplig bostadsort är Stockholm med omnejd.
Du kommer att rapportera till den nordiska marknads- och försäljningschefen.

I denna rekrytering samarbetar vi med Pharma Search AB. Har Du några frågor
kontakta Berit Levy på telefonnummer 08-30 70 33. Din ansökan skickar Du till
berit.levy@pharmasearch.se senast den 7 juni 2005.
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Priserna återinförs 
i Fass Vet 2006 

❘❙❚ Läkemedelsindustriföreningen, LIF,
meddelade i slutet av april att man fått
många samtal från veterinärer, som är
missnöjda med att prisuppgifterna i den
tryckta upplagan av Fass Vet ersatts av 

en hänvisning till Internetsidan Fass.se.
Även veterinärtidningen uppmärksammade
detta problem i en notis i SVT 3/05. LIF
har tagit intryck av den kritik som fram-
förts och beslutat att återinföra prisupp-
gifterna i Fass Vet 2006.

En aktuell prislista över alla godkända
veterinärmedicinska läkemedel som finns 
i Fass Vet är redan nu tillgänglig på
Internetsidan Fass.se. Prislistan finns på
Fass.se om djurläkemedel. ■

Fel sy sår efter hundbett

❘❙❚ Läkartidningen nr 10/05 refererar ett
ansvarsärende där läkaren fälls för att ha
sytt ihop ett sår som patienten fick när
hon blev biten av en hund.

Kvinnan blev biten av en hund i höger
handled. Vid undersökning på en akut-
mottagning fann läkaren ett 5 cm långt
sår, som även omfattade en senskada.
Läkaren valde att sy ihop såret. Det upp-
täcktes sedan att såret var infekterat och
att en sena till tummen var av. Senan
kunde inte sys ihop på grund av infek-
tionen, vilket resulterade i stora läknings-
problem och vävnadsdefekter.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
(HSAN) påpekar i sitt yttrande att hund-
bett mycket ofta kompliceras av sårinfek-
tion. Dessa sår ska i princip aldrig sys
ihop. Åtgärden ledde sannolikt till den
uppkomna svåra infektionen, varför 
felet bedömdes så allvarligt att HSAN 
gav läkaren en erinran. ■

Etik viktigare än 
pris på maten 

❘❙❚ 83 procent av alla svenskar mellan 20
och 64 år anser att djurhållningen har
inverkan på hur hälsosamt livsmedlet är.
77 procent tycker att djurhållningen
påverkar köttets smak. Att djuretik är 
viktigt för svenskarna framgår i en ny
undersökning som har genomförts på
uppdrag av uppropet Veterinärer för
svenska mervärden i samarbete med 
Min Mat. 

Vetskapen om att djuren har haft det
bra i livet påverkar alltid eller ibland valet
av kött och fågel i butiken för 54 procent
av alla svenskar mellan 20 och 64 år. Bara
var tredje svensk (33 procent) tycker att
faktorer som pris väger tyngre än djurets
väl. 16 procent bryr sig över huvud taget
inte om djurhållningens kvalitet i mat-
butiken.

Den enskilt bästa garantin för att 
djuret har haft det bra i livet är svensk
ursprungsmärkning enligt svenskarna. 
Det förklaras av att den svenska djurhåll-
ningen är bättre än i andra länder (enligt
61 procent).

– I mitt dagliga jobb med djur ute på
gårdarna ser jag att omsorgen om djuren
verkligen fungerar och att vi har friska
och välmående djur, kommenterar
Gunnar Johansson, veterinär vid Svenska
Djurhälsovården. ■
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❘ ❙ ❚ noterat

Klinikveterinär, heltid
till ATG Hästklinik Åby, Göteborg

Då en av våra nuvarande veterinärer i höst byter tjänst inom orga-
nisationen söker vi nu en ny klinikveterinär. 

Den nya Åbykliniken invigdes i maj 2004, och erbjuder en trivsam,
modern, ändamålsenlig och välutrustad arbetsplats med bl.a.
dubbla löpargångar, rullmatta, videoendoskopi, digitalröntgen och
kompletta operationsfaciliteter. Viss tjänstgöring kan komma att
förläggas till vår filial i Åsa. Vårt patientmaterial är i dagsläget ca
40 % travhästar och 60 % ridhästar.

Kliniken kommer tillsammans med Åsa-filialen, att vara bemannad
med fyra veterinärer och sex assistenter.

Vi söker en hästveterinär, gärna med specialistkompetens i hästens
sjukdomar. Det är viktigt att du är engagerad i ditt arbete och är
intresserad av utveckling av verksamheten och av din personliga
kompetens. Vi söker dig som har ett genuint hästintresse och som
har god samarbetsförmåga.

Tjänsten tillträdes den 1 oktober 2005.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av:
klinikchef Karl-Henrik Heimdahl 
tfn 031-87 23 23 eller 070-763 15 02 
e-post karl-henrik.heimdahl@aby.nshorse.se

Din ansökan vill vi ha senast den 10 juni till:
ATG Hästklinikerna AB, Ulrika Hedlund, 161 89 STOCKHOLM.

ATG Hästklinikerna AB utför kvalificerad hästsjukvård på 23 kliniker på olika
platser i landet och driver också Hovslagarskolan i Skara. Vi är sammanlagt
över 100 anställda, varav ett 40-tal veterinärer. Vi behandlar alla sorters
hästar med betoning på sporthästar. Företaget omsätter ca 100 mkr.
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Patientförening för hund-
ägare firar ettårsjubileum

❘❙❚ Nästan en av fyra hundägare är beredd
att lägga ut mer än tusen kronor i måna-
den för att behandla sin hunds ledbesvär.
Det visar en färsk enkät gjord av Patient-
föreningen Hundartros. Patientföreningen,
som är Europas första och enda patient-
förening för husdjursägare, firade ettårs-
jubileum i slutet av april.

Nästan en av fyra hundar får artros.
Många hundägare tror att deras hunds
ledbesvär och hälta är en del av åldrandet.
I många fall väljer man att avliva hunden,
helt i onödan. 

– Det finns ett enormt behov av infor-
mation om att vi kan behandla en av de
vanligaste ”folksjukdomarna” som hunden
drabbas av, säger Mona Mikaelsson
Törnblom, ordförande i Patientföreningen
Hundartros. Istället för att gå till veterinä-
ren och få hundens problem åtgärdade
låter man ofta artrosen förvärras tills 
hunden knappt kan röra på sig. 

I den färska enkäten bland hundägare
med artrosdrabbade hundar uppger hälf-
ten att de hade sökt vård för sin hund
tidigare om de hade vetat vad de vet 
idag om artros. 

– Detta är toppen på ett isberg. De

som svarat på enkäten är medlemmar 
i vår förening och genuint intresserade 
av att söka information. Majoriteten är
inte det. ■

Export av kvigor 
från Sverige

❘❙❚ Med stöd av EUs exportbidrag åker
mer eller mindre regelbundet svenska
dräktiga kvigor med båt till Jordanien.
Förutom att djuren utsätts för långa 
transporter slaktas de på ett sätt som 
är förbjudet i Sverige av djurskyddsskäl.
Detta är lagligt, men etiskt helt oaccep-
tabelt, anser Djurskyddet Sverige i ett
pressmeddelande i april. 

Exporten av svenska mjölkraskvigor har
ökat i omfattning och går till flera länder
inom och utanför Europa. Vecka 15 
lämnade exempelvis 700 dräktiga kvigor
Åhus för båttransport till Jordanien. Slakt 
i muslimska länder sker genom skäktning
utan bedövning. Oftast innebär också
slakten att man fixerar djuren på ett
mycket stressande sätt.

– För några år sedan upprördes vi alla
över exporten av kalvar från svenska 
mjölkgårdar till Holland. Kalvarna frakta-
des långa sträckor till uppfödningsförhål-
landen som vi tar avstånd från i Sverige
sedan länge. Men den här exporten av
mjölkraskvigor är lika oetisk, säger Sven

Stensson, ordförande i Djurskyddet
Sverige. Organisationen förväntar sig nu
att jordbruksministern kraftfullt agerar 
i ministerrådet för att avveckla export-
bidragen för levande djur till länder 
utanför EU. ■

Svensk Lantbrukstjänst upp-
hör med akuta avlivningar 

❘❙❚ På grund av lågt utnyttjande av service
för akuta avlivningar upphör Svensk Lant-
brukstjänst AB med sin jourverksamhet
för akuta avlivningar och hämtningar av
djur från den 1 juni 2005. Detta med-
delades via företagets hemsida i slutet 
av april. 

Vid behov av hjälp med akuta avliv-
ningar, hänvisas djurägare nu till jour-
havande veterinär som alltid har skyldighet
att utföra akuta avlivningar. Hämtningar
sker sedan i företagets vanliga turkörning.
Avlivningar som inte är akuta utförs även
fortsättningsvis av Lantbrukstjänsts entre-
prenörer vid ordinarie hämtningar.

Samtidigt som jourverksamheten 
dras in, inför Svensk Lantbrukstjänst en
beredskapsplan. Denna är dock endast 
till för myndighetsbehov vid större skade-
händelser som t ex brand eller smitt-
skyddshändelser.

Mer information finns på företagets
hemsida: www.svensklantbrukstjanst.se ■

❘ ❙ ❚ noterat

En grundläggande och specialiserad kurs i respiratoriska sjukdomar hos hund och katt. 

Som föreläsare kommer Dr Elizabeth Rozanski och Dr Thomas K Day, båda diplomerade specialister
i USA, med stor erfarenhet inom ämnet.

Kursavgift: 4 800 kr exkl moms. 
Helpension: 1 645 kr exkl moms i dubbelrum/dygn på Thorskogs Slott, Västerlanda. Enkelrum 1 945 kr
finns i begränsat antal. 
Andra boendealternativ finns.
För mer information ta kontakt med Elisabet Ängeby, 0706-690119, elisabet.angeby@hem.utfors.se,
eller Bert Jan Reezigt, 0703-726904, reezigt@telia.com.
Anmälan senast 25 juni till Elisabet Ängeby.

Vet Travels organiserar kurs i

Respiratoriska sjukdomar hos hund och katt

Thorskogs Slott 14–16 oktober 2005

www.thorskogsslott.se
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■ Prionsjukdomar – Del 1
Prionsygdomme – Del 1
Heegaard P M H, Bergström A-L, Bøg Y S,
Cordes H, Hansen M, Ohm J, Lind P
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 7, 6–17

■ Kirurgisk behandling av valgus- och
varusdeformiteter hos föl
Kirurgisk behandling af valgus- og 
varusdeformiteter hos føl
Jansson N
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 7, 26–27

■ Hypertrofisk kardiomyopati hos 
Maine Coon katt i Danmark
Hypertrofisk kardiomyopati hos 
Maine Coon kat i Danmark
Ammitzbøll Andersen P C, Koch J, 
Leifsson P S
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 7, 28–34

■ Möjligt samband mellan hyperadreno-
kortisism och ”Sudden acquired retinal
degeneration” (SARD) hos hund
Mulig sammenhæng mellem hyper-
adrenocortisisme og ”Sudden acquired
retinal degeneration” (SARD) hos hund
Svane Sørensen A
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 7, 35–37

■ Självklart gör det ont att bli kastrerad!
Selfølgelig gør det ondt at blive kastreret!
Jensen J C E
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 8, 8–10

■ Överföring av TSE (Scrapie och BSE) 
till får
Overførsel af TSE (Scrapie og BSE) til får
Hoff-Jørgensen R
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 8, 21–25

■ Normalflora i yttre örongången hos
hundar – en mikrobiologisk studie av 
40 hundar
Normalflora i ytre øregang hos hunder 
– en mikrobiologisk studie av 40 hunder 
Kovacevic B, Løkke-Sørensen H, Jenkins A,
Allum A G, Kristiansen B-E
Norsk VetTidsskr, 2005, 117, 3, 177–180

■ Fullhudstransplantation och fysioterapi
efter stabilisering av led med extern
fixering
Fullhudtransplantasjon og fysioterapi etter
stabilisering av ledd med ekstern fiksering
Berg J A, Nygaard L
Norsk VetTidsskr, 2005, 117, 3, 185–189

Ur Läkartidningen
■ Ny zoonos lika dödlig som fågelinfluensa

Örn P
Läkartidningen, 2005, 102, 14, 1021

■ Nipahvirus – ännu en produkt från den
asiatiska ”virusfabriken”
Ternhag A, Penttinen P
Läkartidningen, 2005, 102, 14, 1046–1047

litteraturtjänst

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

Adress till Dansk Veterinærtidsskrift:
Rosenlunds allé 8, DK 2720 Vanløse,
Danmark. 

Adress till Norsk Veterinærtidsskrift:
Den Norske Veterinærforening, 
Pb 6781, S:t Olavs Plass, NO-0130
Oslo, Norge.
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SMÅDJURSVETERINÄR
Legitimerad veterinär med erfarenhet av smådjurssjukvård sökes
för hel/deltidsarbete. Specialistkompetens är meriterande.

Animalen Smådjursklinik har sin verksamhet förlagd till Södertälje
där kliniken startades 1992 och sedan 2002 har vi även startat en
klinik i Åda som ligger i Sörmland mellan Trosa och Vagnhärad.
På klinikerna behandlas huvudsakligen hundar och katter, men
även smågnagare och fåglar. Totalt behandlas ca 15 000 djur per
år (2004).

Klinikerna är öppna året om och bedriver förutom ordinarie öppen-
vård även viss jourverksamhet. På Animalen är f n 20 personer
anställda varav 7 är veterinärer, de flesta med specialistkompetens,
och 11 djurvårdare eller djursjukvårdare.

Sista ansökningsdag är 2005-06-15.

För vidare information kontakta Anna Sandin, Eva Öhman eller 
Ulf Ytterberg, tel 08–550 88 666.

Skicka ansökan till:

Animalen Smådjursklinik AB
Wedavägen 2D
152 42  Södertälje

Ny tjänst – ny lön 
– nya anställningsvillkor?

Om du står i begrepp att byta
arbete eller om du skall tillträda
din första tjänst

kontakta förbundskansliet

för rådgivning innan du träffar
avtal om anställningen. Ring
Anders Lefrell eller Amelie
Lothigius, tel: 08-545 558 20.

TILL SALU
Bilinsats (herrgårdsvagn) för
veterinärutrustning 4 500:-

Oanvänt kasttyg till häst 1 200:-
Tfn 070-634 02 24
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SVENSKA

■ Nya
25–26/8 -05. DJURHÄLSO- OCH UTFODRINGS-
KONFERENS arrangeras i Jönköping av
Svensk Mjölk. Info: Ing-Britt Malmlöf,
tel: 016-16 34 53.

12–15/9 -05. KURS I BUKKIRURGI PÅ NÖT-
KREATUR arrangeras i Uppsala av Sek-
tionen för idisslarmedicin, Institutionen
för kliniska vetenskaper, SLU (kursen
ges också 3–6/10 -05). Info: 
Charina Gånheim, tel: 018-67 19 27,
e-post:  Charina.Ganheim@kv.slu.se 
(se annons i denna tidning)

19–20/9 -05. KURS I MASTITBEKÄMPNING PÅ

BESÄTTNINGSNIVÅ arrangeras i Uppsala av
Svensk Mjölk. Info: Håkan Landin, tel:
070-350 24 82 eller Ing-Britt Malmlöf,
tel: 016-16 34 53.

3–6/10 -05. KURS I BUKKIRURGI PÅ NÖTKREA-
TUR arrangeras i Uppsala av Sektionen
för idisslarmedicin, Institutionen för
kliniska vetenskaper, SLU (kursen ges
också 12–15/9 -05). Info: 
Charina Gånheim, tel: 018-67 19 27,
e-post: Charina.Ganheim@kv.slu.se 
(se annons i denna tidning) 

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

OCH KATT, Uppsala. Arr: Institutionen
för biomedicin och veterinär folk-
hälsovetenskap, avdelningen för bild-
diagnostik 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)

2–3/7 -05. KURS I PALMAR HEEL PAIN AND

TENDON THERAPIES, Strömsholm. Arr:
Hästsjukhuset Strömsholm (SVT 5/05)

9–10/9 -05. KURS OM GLAUKOM,
Göteborg. Arr: Svenska Sällskapet för
Veterinär Oftalmologi (SVT 5/05)

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)

30/9–1/10 -05. KURS I ONKOLOGI,
Jönköping. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. 
(SVT 3/05)

5–6/10 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

DRICKSVATTEN - MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD,
Göteborg. Arr: Livsmedelsverket i
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samarbete med Socialstyrelsen. 
(SVT 4/05)

12–13/10 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

DRICKSVATTEN – MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD,
Stockholm. Arr: Livsmedelsverket i
samarbete med Socialstyrelsen. 
(SVT 4/05)

14–16/10 -05. KURS I RESPIRATORISKA SJUK-
DOMAR HOS HUND OCH KATT, Thorskogs

Slott, Västerlanda. Arr: Vet Travels
(SVT 5/05)

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 Veterinärmedi-
cinska Sällskap och Sveriges Veterinär-
förbund (SVT 16/04)

12/11 -05. KURS I DIAGNOSTIK AV BLÅSLJUD

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

24–25/11 -05. KURS I MJUKDELSKIRURGI,
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➤

FORSKARASSISTENT i smådjurskirurgi
Arbetsuppgifter: Innehavaren ska i huvudsak bedriva forskning i ämnet kirurgi med inriktning på klinisk
reproduktion. I anställningen ingår även att delta i handledning av forskarstuderande samt att medverka
i grundutbildningen. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år vid heltidsarbete.

UNIVERSITETSLEKTOR i smådjurskirurgi
Arbetsuppgifter: Teoretisk och praktisk klinisk undervisning samt forskning inom ämnesområdet kirurgi
med speciell inriktning på onkologi. I anställningen ingår även att delta i handledning av forskarstude-
rande.

Behörighet: För behörighet till de båda befattningarna krävs veterinär legitimation giltig i Sverige och
veterinärmedicine doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet. 

För anställningen som forskarassistent ska i första hand den komma ifråga som avlagt veterinärmedici-
ne doktorsexamen högst 5 år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrunder för båda anställningarna ska gälla graden av sådan
vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet, som är av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Särskild vikt ska fästas
vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt ska även fästas vid förmågan att informera om forsk-
ning och utvecklingsarbete samt vid klinisk erfarenhet.

Sökande ska tillsammans med ansökningshandlingarna inge en kortfattad skriftlig redogörelse för sin
vetenskapliga, pedagogiska och övriga verksamhet. Sökande ska vidare inge en kortfattad plan på max
2–3 A4-sidor över sina intentioner för forskning och utbildning inom den sökta anställningens ämnes-
område.

Vid universitetet beaktas jämställdhetsaspekten samt tillämpas individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningarna lämnas av prefekten vid institutionen Anne-Sofie Lagerstedt,
tfn 018-671352, e-post Anne-Sofie.Lagerstedt@kirmed.slu.se.

Facklig företrädare för SACO är Lars Holm, tfn 018-671322.

Ansökan till anställning som forskarassistent ska lämnas i två kompletta exemplar märkt med refnr
1228/05 och till anställning som universitetslektor i 3 kompletta exemplar märkt med refnr 1229/05 och
ha inkommit till Registrator vid SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala, senast den 3 juni 2005.

Ansökan ska vara avfattad på engelska.

INSTITUTIONEN FÖR KIRURGI OCH MEDICIN, SMÅDJUR
utlyser två högre befattningar i ämnet smådjurskirurgi
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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

■ Nya
16–20/7 -05. 28TH WORLD VETERINARY

CONGRESS 2005 arrangeras i Minneapolis,
Minnesota, USA. 
Info:  www.wvc2005.org/, 
tel: 001-847-925.8070 ext. 4700, 
fax: 001-847.925.1329.

■ Tidigare publicerade
30/5–3/6 -05. DISEASE OUTBREAK MANAGE-
MENT, KURSUS NR. 150231, Danmark,
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)

13–17/7 -05. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE FOR HORSES AND COMPANION ANIMALS

– MODUL 1: CERVICAL, Sittensen, Nord-
tyskland (SVT 5/05)

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 Fødevare-
kvalitet og -sikkerhed), 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)

5–6/9 -05. MICROSURGERY, KURSUSNR.
150144 (ingår i modul 4 – Experi-
mental Procedures and Animal Models,
Master of Laboratory Animal Science),
Danmark (SVT 5/05)

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 TECH-
NOLOGIES: APPLICATION IN ANIMAL HEALTH

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

10–14/10 -05. SURGERY AND EXPERIMENTAL

PROCEDURES A, KURSUSNR. 150143 (ingår i
modul 4 – Experimental Procedures and
Animal Models, Master of Laboratory
Animal Science), Danmark 
(SVT 5/05)

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)

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

Initiativärende

Hästsektionen har sammankallat en
grupp som fått i uppdrag som initia-
tivärende att sätta ihop en vidareutbild-
ning för svenska veterinärer inom ämnet
hästtandvård. Utbildningen
ska om möjligt leda fram
till en certifiering i ämnet.
Uppdraget ska vara slutfört
2006. Har du synpunkter på innehållet i
utbildningen, vänligen kontakta någon
av nedanstående personer:
Karin Alexandersson, veterinär, e-post:
karin.alexanderson@farjestad.nshorse.se 
Anita Ekmann, veterinär, e-post: 
aekmann@hotmail.com 
Carl-Fredrik Gauffin, veterinär, e-post:
carl-fredrik.gauffin@hallandsdjursjuk-
hus.se 
Torbjörn Lundström, tandläkare, 
e-post: 0708528539@euromail.se 
Gunnar Wallgren, veterinär, e-post:
Gunnar.Wallgren@hastsjukhuset-
stromsholm.se

Lönestatistik 2004

Lönestatistiken för privatanställda 2004
är klar och distribuerad till dem som
besvarat enkäten. Övriga medlemmar
kan beställa statistiken från förbunds-
kansliet. Materialet finns också att hämta
på förbundets hemsida www.svf.se.
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Banveterinärer till Sundbyholm & Åby
Djurskyddsmyndigheten söker banveterinärer till Sundbyholms travbana i
Eskilstuna respektive Åby travbana i Göteborg. Tjänsterna är tillsvidare-
anställningar med tjänstgöring vid behov. Sökande bör ha vana från
hästpraktik, gärna ha genomgått banveterinärutbildning samt ha möjlighet
att tjänstgöra på vardagar under lunchtrav m.m. Banveterinärens uppgift
är att se till att tävlingarna genomförs i enlighet med gällande
djurskyddsbestämmelser.

Ytterligare upplysningar lämnas av Åsa Regnander-Dahl,
Djurskyddsmyndigheten tel. 0511-274 27.

Ansökan, märkt med referensnummer 27/05 för Åby och
28/05 för Sundbyholm, skickas til l: Djurskydds-
myndigheten, Box 80, 532 21 Skara.
Vi vill ha din ansökan senast den 7 juni.

kanslinytt

från sektionerna
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUNDI

STYRELSE

Ordförande: Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande:
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

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

SVERIGES VETERINÄR-
MEDICINSKA SÄLLSKAP

KOLLEGIUM

Ordförande:
THOMAS SVENSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

THERESE EDSTRÖM

ANNA EINARSSON

ANNA FORSLID

KARIN GRANATH

ANNE HAGLUND

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

SVENSKA DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF

Ordförande: LARS-ERIK STABERG

Sekreterare: KARIN LAMBERTSSON

SVENSKA BESIKTNINGSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – BVF
Ordförande: LEIF SKARHED

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: VAKANT

Sekreterare: LIZA FRIBERG

FÖRENINGEN VETERINÄRER 
I ENSKILD TJÄNST – FVET
Ordförande: CHRISTER GYLLERUP

Sekreterare: JOHAN HELLANDER

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

Sekreterare: OLLE RYDELL

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

Sekreterare: INGER LILLIEHÖÖK

PRIVATPRAKTISERANDE 
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA 
VETERINÄRERS FÖRENING – DAVF
(VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: THERESE EDSTRÖM

Sekreterare:  PATRICIA HEDENQVIST

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: ANNA FORSLID

Sekreterare: CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: ANNE HAGLUND

Sekreterare: JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: KARIN GRANATH

Sekreterare: ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: ANNA EINARSSON

Sekreterare: MARIE FLÖISBON

Claes Rehbinder till minne

Claes, Du sköt din sista hjort med stadig
hand. Vi kan förstå den glädje Du kände
och vet att den kom från den del av Dig
som vägrade förstelnas, byråkratiseras:
ynglingen, pojken. Den del av Dig som
tog så starkt parti och visade sådan patos

för de svaga, utsatta och orättvist
behandlade. Människor av båda könen,
oavsett ursprung, tros- och landstill-
hörighet slöt Du till Ditt hjärta.

Jo, Du kunde också vara bullrig och
alldeles förfärligt jobbig, speciellt om Du
satt dig i sinnet att genomföra något Du
trodde på, speciellt om omgivningen
tvivlade. Och rätt skulle vara rätt, även
om alla inte delade Din inställning och
övertygelse.

Ditt intresse för människor och djur
sträckte sig från Afrikaland till Lapp-
land. Din forskning omfattade allt från
noskvalster till viltpatologi.

Claes, Du har lämnat oss för de sälla
jaktmarkerna och vi är övertygad om att
Du blir dess storviltjägare. Vi som lärde
känna Ditt innerliga och känsliga sinne
kommer att sakna Dig, en stor person-
lighet har lämnat ett stort tomrum. 
Du lämnade ingen oberörd! Vi delar
familjens sorg.

Claes, God jakt!
Margareta Stéen

My Leffler
Per Klingspor
Kari Elvestad

PERSONNOTISER

Födelsedagar i juni 2005

THORILD HALLGREN, Valdemarsvik, 50 år
den 1/6 
ANNE CARLSWÄRD, Bankeryd, 50 år 
den 2/6 
GUNNAR NORDLÖF, Alvesta, 70 år den 5/6 
AGNETA SÖDERBERG, Krokom, 50 år 
den 20/6 
LARS EKMAN, Täby, 75 år den 22/6 
ELMAR PAABO, Norrköping, 95 år 
den 28/6 
PER HOLTE, Båstad, 75 år den 28/6 
AGNETA FORSGREN, Lögdeå, 60 år 
den 30/6 

Kåsörer sökes!
Veterinärtidningen publicerar som
bekant ett veterinärt kåseri i varje
nummer. Vi vill därför gärna ha
kontakt med nya veterinära kåsörer
som vill publicera sig i SVT.

Hör av er!
Redaktionen
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Det är Luffarens födelsedag och han har vederbörligen blivit
uppvaktad med ett rakvatten och en bok av Kallifatides, han
som kan skriva ”hemma i Grekland” och ”hemma i Sverige”
i samma mening. Undrar hur kluven han hade blivit om
Grekland och Sverige hade mötts i finalen i Fotbolls-EM.
Boken heter ”En kvinna att älska”. Luffaren har aldrig läst
Kallifatides med någon riktig lust förut men denna gång
instämmer han i någon av recensenternas uttryck – En bok
att älska. Luffaren fick också ett par samlings-CD:ar med
Cornelis, även han med invandrarbakgrund. Cornelis, boken
och födelsedagen stämmer till eftertanke och eftersom
Luffaren närmar sig 60 år har han börjat summera.

Nog har han botat en/ett och annan ko, svin och häst, och
nog har han misslyckats med att bota en/ett och annan ko,
svin och häst. Nog har han som mikrobiolog hittat en och
annan salmonella och nog har han missat en och annan 
salmonella, även om misslyckandet i detta fall inte är så själv-
markerande. Han har säkert slängt ett och annat slaktdjur till
nytta för konsumenterna men även slängt ett och annat djur
i onödan. Ett eller annat beslut till fromma för djurskyddet
har han också drivit igenom men även ett eller annat beslut
som förmodligen denna värld kunnat undvara. Sammantaget
har han gjort så gott han har kunnat och förhoppningsvis har
han gjort mer nytta än skada, för att citera en gammal pro-
fessor på ”Djuridiska” fakulteten.

HJÄRNHALVORNA BÖRJADE sin dialog.
– Är det inget mer, frågade han stilla, och tillade:
yrkesmässigt alltså. 

Det var tyst en stund medan bägge funderade. 
– Men, är det inget Du är riktigt stolt över, frågade hon

slutligen.
– Nja, lite stolt är jag väl över att vi var med och hjälpte till

med att få in en ny fin svinbedövning på ett slakteri, som
lurar grisarna så att de inte fattar att de skall dö.

– Ja, det var ju fint, svarade hon, men inget annat? 
– Nej, men vi har väl knegat på och droppen lär ju urholka

stenen, svarade han lite aningslöst.
– Det är nästan så att jag blir förbannad, svarade hon och

ögonen blixtrade. Du mer eller mindre förnekar värdet av att
vi har hjälpt till med att bryta upp en ny spalt i ”Djuridik-
tidningen”. Fackidioternas högborg (med förlov sagt). Vi har
hjälpt till med att införa lite mänsklighet i ”Djuridiken”. 

Vi har skrivit om Sjöwall-Wahlöö, Stan Getz, Astrud
Gilberto, Fröding, Kay Pollack, Fäbodpsalmer, fotboll m m,
vilka alla har haft en oerhörd inverkan på ”djuridiken” fast
kanske på ett indirekt sätt. Helheten måste med, annars blir
det inte bra. Du om någon borde fatta det här.

LUFFARENS KLYVNING gick ihop när vänstra hjärnhalvan
medgav, att visst hade det haft en viss betydelse. Luffaren
kände att utöver att gneta på fram till pensionering har han
egentligen bara en stor uppgift kvar att göra. Att skriva en bra
roman och det jobbet vet inte Luffaren om han orkar med.

Inspirerad av Kallifatides och Cornelis är det lätt att tala
om vad romanen skall handla om. Kärleken, livet och döden,
ord som säger mer än tusen bilder. 

"LUFFAREN"
ANDERS SANDBERG

Luffarens födelsedag 

❘ ❙❚ kåseri
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S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2005
Sverige: 1 110 kronor + moms.
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.

62 N U M M E R  6 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

THE ROYAL VETERINARY AND 
AGRICULTURAL UNIVERSITY

KVL carries out technically advanced research and education within the veterinary, agricultural
and human nutrition areas - as well as related fields of natural science. The university has
3.500 students (incl. approx 400 PhD students), 1.750 man years and an annual turnover of
DKK 1.2 billion. In accordance with KVL's equal opportunities policy, we invite applications
from all interested individuals regardless of gender, age, ethnicity or religion. 
For more information on KVL see uk.kvl.dk

Associate professor 
in Small Animal Internal Medicine

KVL, Department of Small Animal Clinical Sciences wishes to appoint two
associate professors in small animal internal medicine from July 1, 2005 or
as soon as possible thereafter. 

The associate professors duties will include research, research-based teaching
and clinical specialist functions in the field of small animal internal medicine.
The applicants’ research competence should be within the Departments
core area in internal medicine or one or more of its subspecialties. 
In addition, other duties as decided by the department can be expected. 

Employment and remuneration will be according to the Agreement 
between the Danish Ministry of Finance and the Danish Confederation of
Professional Associations.

The full job advertisement with further information on job description,
qualification requirements and formal requirements for the application is
available at http://kvldk.jobs.signatur.dk/

The closing date for applications is June 10, 2005 at 12.00.

Svenska
Djursjukhusföreningen 30 år

❘❙❚ Svenska Djursjukhusföreningen är en

branschorganisation för djursjukhus och

djurkliniker i Sverige, som bildades 1975

på initiativ av veterinärerna Gustaf Björck,

Folke Persson och Fritz Sevelius. Det är

företagen respektive institutionerna som

juridiska personer som är medlemmar och

inte veterinärerna eller djursjukvårdarna.

Detta innebär dock inte att föreningen är

en arbetsgivarorganisation. Målet är att

den skall fungera som en intresse-/sam-

arbetsorganisation i frågor som berör

medlemmarnas verksamhet.

Föreningen har idag 75 medlemsföre-

tag fördelade på närmare 100 orter i 

landet, med ca 800 000 patientbesök 

årligen. Dess huvudsakliga arbetsuppgifter

idag är att ”genom utbildning av persona-

len vid djursjukhus och djurkliniker verka

för en utveckling inom djursjukvården”.

Vid årets Ve-TA-dagar (utbildningsdagar

för teknisk-administrativ personal vid djur-

sjukhusen) på hotell Tylösand den 23–24

april, passade Djursjukhusföreningen på

att fira sitt 30-årsjubileum. Föreningens

ordförande Ole Frykman kunde glädja sig

åt närvaron av två av de tre grundarna,

liksom åt en framgångsrik fortbildnings-

verksamhet. Under det senaste året 

har föreningen anordnat ett 20-tal 

fortbildningskurser för veterinärer och

djursjukvårdare. ■

❘ ❙ ❚ noterat

Djursjukhusföreningens ordförande Ole
Frykman tackar Gustaf Björck, en av före-
ningens grundare, för ett gott initiativ.
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