
Å HÄR MITT I SOMMAREN med förhoppningsvis soliga och varma
semesterdagar, brukar man normalt inte tänka på sin lön. Men egent-
ligen borde kanske varje löntagare lägga ner lite tid på att sätta sig in i

vad som är orsaken till att lönen är som den är. Vi klagar över att vi som
veterinärer tjänar alldeles för lite i jämförelse med de grupper vi vill jämföra
oss med. 

Att vi jämförelsevis har fått allt mindre i lönekuvertet är helt klart. Men
varför har det blivit så? En mängd frågeställningar hopar sig när man börjar
fundera på sin lönesättning. Man frågar sig vilka faktorer som ligger till
grund för lönen och hur jag själv kan påverka min löns storlek.

Under de senaste tio åren har en utveckling inom lönesystemen ägt rum.
Resultatet har blivit att den enskilda löntagaren fått ett större eget ansvar för
sin lönerevision och sin löneutveckling. Tidigare gjordes avtal på central
nivå och en mindre pott skulle fördelas via lokala förhandlingar som det
lokala facket hade ansvar för. Idag ligger utvecklings- och lönesamtal till
grund för den enskildes lönerevision. 

Hur utfallet av den avtalsmodellen har varit för veterinärer finns inga 
studier på. I takt med att löneförhandlingsprocesserna ändrats har också den
för parterna viktiga lönestatistiken ändrats. Vid en process där det blir fråga
om att sätta en lön eller revidera en lön, plockas alltid den tillgängliga stati-
stiken fram. Det kan för den som skall sätta lönen eller begära lön vara en
trygghet att titta på vad de som redan innehar liknande tjänster ligger på för
nivå. Samtidigt kan risken finnas att man inte gör en ordentlig utvärdering
av lönenivån utan bara fortsätter som tidigare.

När det gäller den lönestatistik som finns idag måste man vara medveten
om att den inte alltid går att lita på. Gör man exempelvis en jämförelse-
studie mellan veterinärförbundets och Arbetsgivarverkets redovisningar för
anställda veterinärers löner, får man redovisat stora skillnader i de två käl-
lorna. Vem kan man lita på? Här krävs att man har en större öppenhet och
noggrannhet vid redovisning av sina uppgifter. Den statistik som redovisas
måste också bygga på system som är med verkligheten överensstämmande.
Vid noggrannare studier av hur Arbetsgivarverket gör sina nivåbeskrivningar
för veterinärer får man en skrämmande bild av hur man använder sig av ett
statistiksystem som ligger till grund för de flesta statligt anställda veterinä-
rernas lönesättning. Nivåbeskrivningarna för veterinära befattningar har
ställts upp med en blandning av kliniska och administrativa arbetsuppgifter
av olika kompetens- och ansvarsnivåer i en oförståelig röra. När sedan också
oklarhet råder i redovisningen beträffande var nivåerna ligger 
för olika chefsbefattningar försvinner förtroendet helt.

Mot bakgrunden av detta kan man förstå att vi som veteri-
närer var och en måste titta lite närmare på vad som ligger 
till grund för vår lön. Vi måste alla hjälpas åt att få redo-
visat av våra arbetsgivare hur lönesättningen gått till.

PER SAHLANDER

Ledamot i förbundsstyrelsen
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När är en behandling överdriven? 
När är den självklar? Vad är skillnad
mellan etik och moral? Dessa och
flera andra frågeställningar diskutera-
des under en av de utbildningskvällar
med olika teman som Djursjukhuset
Bagarmossen och Albano anordnat
för sin personal. Föreläsare var 
Helena Röcklinsberg, teolog med 
speciellt intresse för djuretik.

tt tjugotal personer slöt upp när vidare-
utbildningen för djursjukhusens an-
ställda handlade om ”etiska reflektioner

kring smådjursveterinärens dilemma”. Helena
Röcklinsberg är välkänd föreläsare och skulle
bland annat ha medverkat vid den kurs i djur-
skydd för smådjursveterinärer som veterinär-
tidningen skrev om tidigare i våras. Kursen blev
inställd på grund av för få anmälningar, men
när nu tillfälle gavs passade intresserade veteri-
närer på att få lyssna på och diskutera med
Helena.

TEXT OCH FOTO:
SUZANNE FREDRIKSSON

Helena Röcklinsberg är teolog
med stort intresse för djuretik.
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Etik och moral, djurskydd och djurrätt
Stora frågor när Helena föreläste på Bagarmossen
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Det finns många tillfällen när en veterinär
befinner sig i en situation när någon form av
svårt beslut måste tas, helst i samförstånd med
djurägaren. Det handlar inte bara om ”att av-
liva eller ej” utan kanske hur en behandling
kommer att påverka djuret och omgivningen i
framtiden. En oerfaren veterinär kan behöva
stöd av äldre kolleger, men det kan också vara
så att den äldre kollegan inte har ”hängt med”
i utvecklingen och därför inte ser samma
behandlingsmöjligheter som den yngre gör.
Några entydiga rätt och fel finns sällan. Men
det är självklart tankeväckande att höra olika
människors åsikter.

HELENA INLEDDE MED att ställa några över-
gripande frågor som; Vilka gränser ska vi dra
för behandling av smådjur? När är en behand-
ling överdriven? Svaren blev lite trevande i 
början. Det framkom dock att ”lidande utan
vinning” var en gränsdragning. Men sedan blev
det svårare. Vinning för vem? Djuret, djuret
och ägaren, eller ägaren? 

”Man måste alltid se till djurets bästa. Det får
aldrig vara så att man tar större hänsyn till äga-
ren. Om ägaren mår dåligt av att man inte kan
behandla djuret, då får den personen söka hjälp
inom sjukvården, inte hos veterinären på
bekostnad av djurets livskvalitet” var en åsikt.
”Man måste se till helheten. Om en hund är
sjuk och t ex inte kan hålla sig och ständigt 
kissar inne, mår den dåligt av det. Ägaren mår
också dåligt av det, vilket går ut över hunden.
Då måste man försöka få ägaren att förstå
situationen. Det är viktigt att djurägaren kän-
ner att hon eller han får bestämma själv, men
man kan försöka påverka beslutet i den rikt-
ning man tycker är bäst för djuret. Det kan
vara avlivning, men det kan också vara livstids
behandling om ägaren klarar av det”.

VAD ÄR EN SJÄLVKLAR behandling? Den frågan 
verkade vara lättare att svara på. ”En pyometra-
opertation är exempel på en självklar behand-
ling.” ”Den enda självklara behandlingen är
egentligen avlivning av ett djur som lider.” 

Personalen på Djursjukhuset
Bagarmossen och Albano tog
chansen att diskutera djuretik
när Helena Röcklinsberg med-
verkade i en utbildningskväll. 



Så enkelt tyckte inte alla deltagarna att det
var med avlivningen. Det är ofta det svåraste
beslutet. ”Många djurägare vill veta att de verk-
ligen gjort allt som står i deras makt för att
hjälpa djuret. Men om de inte vill eller har råd
att göra allt, bör man inte lägga skuld på djur-
ägaren genom att räkna upp en massa alternativ
till avlivning när man ser att de egentligen vill
ha stöd för att ta ett svårt beslut”. ”Att prata
med den djurägare som kommer med olika
förslag är viktigt även om man själv anser att
djuret borde avlivas. Man får lyssna på förslagen
till behandlingar och sedan kanske förklara att
enligt min erfarenhet… och så vidare så att
beslutet till slut blir det som är bäst för djuret.”
”Många djurägare vill att veterinären ska säga
rent ut att avlivning är det enda alternativet för
att själv slippa ta ansvar för beslutet”, var några
åsikter. 

KAN DET VARA FÖR TIDIGT att påbörja en
behandling? Den frågan gav inte upphov till
särskilt många svar. En deltagare menade dock
att ”det finns djurhypokondriker som kommer
till veterinären hela tiden med sitt djur och
påtalar olika sjukdomssymtom som det i stort
sett alltid är för tidigt att behandla… dom finns
nämligen inte”.

Hela tiden handlar det om gränsdragningar.
Hur kommer vi fram till just den gräns vi drar? 

– Det handlar dels om moral, dels om etik,
förklarade Helena. 
Men vad är moral och vad är etik? 

”I den kultur vi lever i är vardagsmoral något
vi får med oss under uppväxten och lär oss.
Etik är mer teoretiskt. Det handlar om att for-

mulera regler” var en förklaring som fick de
flesta deltagarna att instämma. Helena gav för-
klaringen att etik är ifrågasättandet av moral
och teorierna kring.

EFTER DESSA TEORETISKA resonemang kom
lite mer konkreta frågor upp. Vad menar du
med ”välfärd” för djur? Är det fysisk hälsa, 
djurets subjekteiva upplevelser, att det måste 
få möjlighet att utföra artspecifikt beteende 
– eller en kombination? 

”Som veterinär kan man inte lita på djuräga-
ren när han/hon säger att djuret mår bra. Det
är en väldigt subjektiv bedömning som ägaren
gör. Djuret kanske bara har anpassat sig till
situationen”, menade en talare. ”Självklart
ingår fysisk hälsa som en grundsten i välfärden,
men det handlar lika mycket om att få utlopp
för naturligt beteende”, menade en annan.

”Det kan aldrig vara välfärd för ett djur att
vara skapt på ett sätt som gör att det t ex inte
kan andas ordentligt. Det är inte brist på väl-
färd, det är rent djurplågeri. Att avla på sådana
hundar är oetiskt. Vi veterinärer borde säga
ifrån mer när det gäller sådana frågor. Det finns
ingen hållbar anledning att ha sådana hundar.
Släpp nosarna loss…”, uppmanade en deltagare
med eftertryck. 

HELENA FÖRSÖKTE SEDAN lotsa deltagarna
genom olika tankekedjor och olika huvudlinjer
inom djurskyddet och inom djuretiken. 

– Man måste skilja på djurskydd och etik.
Djurskydd handlar om att skydda djuren från
lidande i praktiken. Här har vi Djurskydds-
lagen och Jordbruksverkets föreskrifter som
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minimiregler. Etik handlar om varför vi ska
skydda djuren, förklarade Helena. Djuretiska
resonemang kan därför bedöma om djurskyd-
det är tillräckligt, ur etisk synvinkel. 

Hon förklarade i stora drag de internatio-
nellt uppmärksammade filosoferna Peter
Singers och Tom Regans grundsyn som exem-
pel på hur resonemanget kan föras teoretiskt. 

– De menar att när vi frågar oss vad vi har
för ansvar gentemot en annan kännande 
individ ska vi bortse från vilken grupp denna
individ tillhör – ras, art, kön, samhällsklass
eller någon annan indelning och istället utgå
från individens faktiska intressen. En gris
behöver inte demokrati och rösträtt, men dess
lidande av slag, stress eller hunger är jämförbart
med en människas och ska då visas lika stor
hänsyn, berättade Helena om Singers djuretik,
och fortsatte:

– Tom Regan är annu radikalare. Han vän-
der sig dessutom mot all instrumentalisering av
djur, eftersom de, liksom människor, har ett
absolut egenvärde  Man kan inte med hänsyn
till kalkyler som att ”ett lejon i bur ger tusen-
tals människor behållning” motivera att djuret
far illa. Det som är etiskt rätt avgörs inte, som
hos Singer, av konsekvenserna. 

TILLBAKA TILL smådjursveterinärens dilemma
som nästan alltid gäller hänsyn till djuret kontra
hänsyn till ägaren. Helena fortsatte med frågan
om det förhåller sig annorlunda när det gäller
lantbruksdjur eller försöksdjur? Finns det större
eller mindre etiska problem där jämfört med
sällskapsdjur?

”Det finns en attityd både inom och utanför

veterinärkåren att mycket av det vi sysslar med
är på gränsen till trams, speciellt när det gäller
behandling av kaniner och marsvin t ex. Men
våra patienter har ju sin funktion som levande,
merparten av lantbrukets djur gör ju störst
nytta som döda. Det handlar om funktionen,
om det är viktigare att vara mat än sällskap.
Det går inte att värdera, men sällskapsdjurs-
ägarna har oftare känslomässiga band till sina
djur. Svåra situationer handlar nästan alltid om
fortsatt behandling eller avlivning. En stordjurs-
veterinär får knappast höra av lantbrukaren att
det är mord att avliva djuret….”, är en  sam-
manfattning av flera inlägg.  

En av deltagarna menade att det är speciellt
svårt att få in en läkare som ”patient”. Läkaren
är ovan att fatta beslut om död och har för-
vånansvärt svårt att hantera den situationen.

På frågan om man medicinskt ska behandla
människor och djur lika var alla eniga om att
det är stor skillnad i värdet av ett liv som sjuk
mellan djur och människa.

ETT PAR TIMMAR var i minsta laget för frågor
av det här slaget, men ämnet var mycket
tankeväckande och Helena Röcklinsberg hade
verkligen förmågan att öppna ögonen på åhö-
rarna och inspirera till fortsatt diskussion och
intresse för djuretik.  ■
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Vad menas med ”välfärd” för
ett djur? Är det anpassning,
fysisk hälsa eller att få utföra
artspecifikt beteende? 

LÄSTIPS:
”Guds avbild respekterar djurens rätt” av Helena
Röcklinsberg, Under Strecket i Svenska Dagbladet
den 17 juli 2004. Finns på nätet under
www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_7841421.asp



Sedan år 2000 har en onormalt
hög dödlighet observerats bland
sjöfågel, främst gråtrut, på ett antal
fågellokaler längs svenska kuster
och i inlandsvatten. Tiotusentals
fåglar beräknas ha dött av en hit-
tills okänd orsak. SVA redogör här
för de fynd som påvisats och vilka
resultat som finns i dagsläget.

INLEDNING
Fallviltsövervakningen på SVA har till
huvuduppgift att övervaka hälsotill-
ståndet i vår natur och att upptäcka
”nya” sjukdomar bland viltet. Arbetet
baseras huvudsakligen på passiv insam-
ling av döda vilda djur som upptäcks i
naturen. Syftet med denna sjukdoms-
övervakning är att upptäcka ”effekter”,
dvs sjukdomar eller dödlighet på vilda
djur orsakade av mikroorganismer,
kemiska ämnen eller miljöförändringar.

Våren 2000 upptäcktes en onormalt
hög dödlighet bland sjöfåglar i Blekinge
skärgård, mellan Karlshamn och
Ronneby (Figur 1). I fågelkolonierna
noterades många döda trutar, framför
allt gråtrut (Larus argentatus), fiskmås
(Larus canus) och änder. Även fall bland
grågäss (Anser anser), kanadagäss (Branta
canadensis) och ungar av mellanskarv
(Phalacocorax carbo sinensis) förekom.
Både vuxna fåglar och ungar dog.
Fåglarna beskrevs som druckna, hade

kramper och i vissa fall grön diarré.
Baserat på sjukdomsfynden kunde
Newcastlesjuka misstänkas. Vid obduk-
tion och virologisk undersökning av
drabbade fåglar på SVA kunde miss-
tanken om Newcastlesjuka avskrivas.
Undersökningarna på SVA visade där-
emot att ett flertal av fåglarna hade
drabbats av botulism och botulinum-
toxin typ C kunde påvisas i maginnehåll
och lever. Under ca fyra veckor drabba-
des ett flertal öar av sjukdomen innan
epizootin långsamt klingade av. På sen-
sommaren detta år verkade situationen

helt normal igen.
Under våren 2001 genomfördes

inventeringar på öarna längs Blekinge-
kusten och även detta år kunde ses 
tecken på hög dödlighet, framför allt
bland måsar och trutar. Under somma-
ren kom sedan rapporter om hög död-
lighet i sjöfågelkolonier på västkusten, i
Vänern och i Vättern. Huvuddelen av
de sjuka och döda fåglarna utgjordes av
gråtrutar, men även sjuka och döda
havstrutar (Larus marinus), fiskmåsar,
skrattmåsar (Larus ridibundus), änder
och gäss påträffades.

TORSTEN MÖRNER, VMD, statsveterinär, HENRIK UHLHORN, VMD, biträdande statsveterinär, 
ERIK ÅGREN, leg veterinär, biträdande statsveterinär, KARIN BERNODT, leg veterinär, biträdande statsveterinär, 
ROLAND MATTSSON, laboratorieingenjör, CAROLINE BRÖJER, leg veterinär, MSc, biträdande statsveterinär, 

KRISTINA NILSSON, leg veterinär, biträdande statsveterinär, DOLORES GAVIER-WIDÉN, MSc, PhD, biträdande statsveterinär,
DESIRÉE S JANSSON, tf statsveterinär, DAN A CHRISTENSSON, VMD, laborator, 

LARS PETERSSON, Fil Dr, 1:e kemist och ALEKSIJA NIEMANIS, DVM.*

Onormalt hög dödlighet bland trutar och
annan sjöfågel i Sverige

❘ ❙❚ vetenskap
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granskad artikel

FIGUR 1. Våren 2000 upptäcktes en onormalt hög dödlighet bland sjöfåglar 
i Blekinge skärgård. I fågelkolonierna noterades många döda trutar.
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Undersökningar av döda fåglar under
2001 indikerade att det sannolikt inte
rörde sig om botulism, då botulinum-
tester på lever och tarm från åtta gråtru-
tar var negativa. Från en gråtrut kunde
botulinumtoxin påvisas i maginnehåll,
men i levern kunde inget toxin påvisas. 

Under 2002 genomfördes invente-
ringar rörande sjukdomssituationen i
vissa sjöfågelkolonier längs kusterna och
i de stora insjöarna. Både kolonier med
känd sjukdomsförekomst och kolonier
med okänd status inventerades. Detta år
kunde också omfattande sjöfågeldöd
konstateras i vissa kolonier och dödlig-
het rapporterades från västkusten, Skåne,
Blekinge, Kalmarsund, Stockholms och
Upplands skärgård, Gävlebukten, Norr-
landskusten upp till Luleå, Mälaren,
Vänern och en del andra mindre inlands-
vatten. Hur pass omfattande dödlig-
heten i verkligheten var har varit svårt
att fastställa, men en grov uppskattning
indikerar att långt över 10 000 fåglar dog
2002, huvudsakligen adulta gråtrutar.
Den äldsta påvisade gråtruten var över
tolv år gammal, och flertalet andra ring-
märkta fåglar var över fem–sex år. Enligt
inventeringar i Blekinge dog under perio-
den 1 januari 2002 till 2 augusti samma

år 2 541 fåglar i de inventerade koloni-
erna i Blekinges skärgård (Lasse Carlsson,
personligt meddelande, 2002).

Under 2003 konstaterades samma
typ av sjukdomsutbrott i Skåne,
Blekinge, Oskarshamn, Södermanland,
Norrlandskusten, Vänern, Mälaren. I
Blekinge genomfördes en inventering i
Länsstyrelsens regi (10). Totalt inräk-
nades närmare 2 500 sjuka eller döda
fåglar av 24 olika arter.

Utbredningen 2004 följde i stort
mönstret från tidigare år. Omfattande
dödlighet noterades i Blekinge och fler-
talet sjukdomsfall uppträdde även i
Skåne och Södermanland, liksom spora-
diskt från andra områden. Arbetet
under 2004 koncentrerades på att få in
bra material för undersökning avseende
ett antal kemiska ämnen, kända och
okända miljögifter, liksom fördjupade
patologisk-anatomiska och mikrobiolo-
giska undersökningar.

KLINISKA SYMTOM
Den kliniska bilden hos en typiskt sjuk
fågel karakteriseras av förlamning av
benen och oförmåga att kunna röra
vingarna (Figur 2). Huvudet hålls i nor-
mal position, synen verkar vara normal

och fågeln är medveten om sin omgiv-
ning. Försöker man hantera en fågel
med dessa sjukdomssymtom, försvarar
den sig och försöker bita en i fingrarna,
precis som en frisk trut bruka reagera.
Ögonreflexerna är normala, medan en
neurologisk undersökning indikerar att
den perifera motoriken är störd. I vissa
fall har total paralys konstaterats och
fåglarna har även uppvisat hängande
hals och huvud. 

Förlamade fåglar verkar initialt vara i
gott näringstillstånd. I den händelse
inget görs med förlamade fåglar består
symtomen och fågeln avlider oftast i
uttorkning eller utmärgling. Omhänder-
tagna fåglar har i vissa fall dött, medan
ett flertal har tillfrisknat efter ett par
dagar med understödjande behandling
med dricksvatten, foder och i vissa fall
vitaminer. I vissa fall verkar alltså irre-
versibla symtom eller skador ha upp-
stått, medan i andra fall skadorna varit
reversibla.

Under de år som gått sedan 2000 när
detta sjukdomsproblem upptäcktes, har
ett stort antal fåglar (>300) insamlats
från olika fågellokaler där förhöjd 
dödlighet observerats för patologisk-
anatomiska, mikrobiologiska och andra 
studier. Resultatet av dessa studier 
redovisas i denna artikel.

MATERIAL OCH METODER 
Baserat på kliniska symtom med förlam-
ning, fältobservationer och förekomst i
kolonierna, samt på obduktionsresultat
med avsaknad av tydliga makroskopiska
eller mikroskopiska förändringar har
136 fåglar av de över 300 insamlade 
specialstuderats och karakteriserats som
typiska fall för fågeldöden. Denna sub-
jektiva bedömning har gjorts, trots att 
vi inte vet grundorsaken till lidandet
och att patognomoniska förändringar
typiska för detta lidande saknas. Vi har
dock gjort bedömningen att en subjek-
tiv sammanställning är det än så länge
bästa sättet att skaffa en mer samlad
kunskap om sjukdomens orsak.  

Av de 136 typiska fallen är två stycken
från 2001, 97 stycken från 2002 och 37
från 2003. Materialet utgörs av 100 grå-
trutar, elva havstrutar, en silltrut (Larus
fuscus), fyra fiskmåsar, sju skrattmåsar,
fyra grågäss, två kanadagäss, tre vitkin-
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FIGUR 2. En ”typiskt” förlamad havstrut (Larus marinus) med hängande vingar och 
huvudet i normal position. 
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dade gäss (Branta leucopsis), tre knipor
(Bucephala clangula) samt en mellan-
skarv. De undersökta fåglarna har
antingen blivit obducerade i fält och
prover har skickats till SVA i Uppsala för
analys, eller så har fåglarna, levande eller
döda, tagits till SVA för undersökning,
eventuell avlivning och obduktion.
Kön, ålder, vikt samt näringstillstånd
finns summerat i Tabell 1.

De insända fåglarna kom från elva
olika län med 84 fåglar från Blekinge,
22 från Skåne, två från Västra Götaland
(västkusten), tre från Värmland
(Vänern), en från Örebro (Hjälmaren),
sex från Västmanland (Mälaren), sju
från Stockholm (två från Mälaren, fem
från Stockholms skärgård), en från
Kalmar, fem från Södermanland (skär-
gården), fyra från Gävle (Gävlebukten)
och en fågel från Västerbotten (Umeå)
(Figur 3).

Vissa av fåglarna har obducerats i fält
och andra har skickats in döda till SVA.
Samtliga har obducerats enligt SVAs
gängse rutiner. Material från olika organ
inkluderande hjärna, nerver, lunga,
hjärta, lever, mjälte, njure, binjure, mus-
kel, bursa fabricius, tarm, muskelmage

och körtelmage har tagits ut för histolo-
gisk undersökning och fixerats i tiopro-
centig neutral buffrad formalin, snittats
och färgats med Hematoxylin & Eosin,
PAS, Van Gieson m fl färgningar.

Material från lever, benmärg och/eller
tarm har tagits ut från 81 fåglar för bak-
teriologisk undersökning på avdelningen
för bakteriologi, SVA, och från fyra 
fåglar har lever tagits ut för botulism-
undersökning. Denna utfördes med 
toxintest och skyddsympning på mus på
avdelningen för bakteriologi, SVA.

Tarmen från samtliga fåglar har
inspekterats okulärt vid obduktionen
med avseende på parasiter. Från 90 
fåglar har tarmen undersökts särskilt
med avseende på parasiter (silning, flo-
tationsmetod).

Från tio fåglar (fem gråtrutar, tre havs-
trutar och två fiskmåsar) undersöktes
hjärna, mjälte, lever, luftstrupe, blod,
lunga och/eller tarm på fjäderfäavdel-
ningen, SVA för aviärt influensavirus
och för paramyxovirus typ 1 (New-
castlesjukevirus) med avseende på före-
komst av hemagglutinerande virus
genom virusisoleringsförsök i embryo-
nerade hönsägg med två passager. 

Från åtta gråtrutar undersöktes paraf-
fininbäddat material från lunga, hjärta,
lever, mjälte, njure, muskel, bursa Fabri-
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FIGUR 3. Orter i Sverige varifrån fåglar i
föreliggande sammanställning skickats in.
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Art Kön Ålder Viktspridning Näringstillstånd

Gråtrut 44  , 26  , 30 IN 19 juv, 65 ad, 16 IN Juv. 515–1215 g 33 normalt, 23 magra,
(Larus argentatus)  Ad. 570–1150 g 15 utmärglade, 29 IN

Havstrut 6  , 2  , 3 IN 1 juv, 8 ad, 2 IN 920–1690 g 3 normalt, 3 magra,     
(Larus marinus) 2 utmärglade, 3 IN

Silltrut 1 1 ad 910 g Normalt hull
(Larus fuscus) 

Fiskmås 1 , 2  , 1 IN 1 juv,  3 ad 290–350 g 1 normalt, 1 mager, 
(Larus canus) 1 utmärglad, 1 IN

Skrattmås 3  , 4 1 juv,  6 ad 165–445 g 2 normalt, 4 magra,     
(Larus ridibundus) 1 utmärglade

Knipa 2  , 1 3 ad 800–1000 g 3 normalt
(Bucephala clangula) 

Grågås 1 , 3 IN 1 ad, 3 IN 2370 g 1 utmärglad, 3 IN
(Anser anser) 

Kanadagås 1 , 1 IN 1 ad, 1 IN 2 IN 1 utmärglad, 1 IN
(Branta canadensis) 

Vitkindad gås 1 , 1 , 1 IN 2 ad, 1 IN 1700–1900 g 2 normalt, 1 IN
(Branta leucopsis) 

Mellanskarv 1 1 juv 1900 g 1 mager
(Phalacocorax c. intermedius)

Totalt 59 , 38 , 39 IN 23 juv, 90 ad, 25 IN 45 normalt, 32 magra,     
21 utmärglade, 38 IN

Tabell 1. KÖN, ÅLDER, VIKT OCH NÄRINGSTILLSTÅND HOS DE 136 FÅGLAR SOM KARAKTERISERAS SOM ”TYPISKA FALL”. IN = INTE NOTERAT/EJ UNDERSÖKT, 
AD = ADULT, JUV = JUVENIL.



cius, tarm med in situ hybridisering för
circovirus användande en circovirus-
specifik probe på The Veterinary
Sciences Division, Department of
Agriculture and Rural Development for
Northern Ireland, Stortmont, Belfast,
Nordirland.

Från fem gråtrutar och en havstrut
undersöktes hjärna, lever och njure för
Usutu-virus, West Nile virus samt andra
närbesläktade virus i japansk encefalit-
gruppen med PCR på Institutet för
Virologi vid Universitetet i Wien,
Österrike. 

Från åtta gråtrutar från Blekinge har
material tagits ut från lever och njure för
kemiska analyser avseende spårelement
och tungmetaller. Analyserna har utförts
med en induktivt kopplad plasma-
emissionsspektrofotometer (Jobin-Yvon
JY238) enligt SVAs gängse rutiner.

RESULTAT
Sjukdomens utbredning
Det största antalet fåglar med typiska
symtom och sjukdomstecken som
undersökts härrör från Blekinge och
Skånekusten (Sölvesborg). Fåglar med
typiska symtom har vidare konstaterats
från flera lokaler på ostkusten, från väst-
kusten och från Mälaren, Hjälmaren
och Vänern. Bäst kunskap om sjukdo-
mens utbredning finns från Blekinge
skärgård. Under 2000 fann inventeraren
Lasse Carlsson ca 700 döda fåglar, mest
gråtrut och havstrut. Under 2001
påträffade Lasse Carlsson 2 065 döda
fåglar och under 2003 påträffades 3 802
döda fåglar. Länsstyrelsen i Blekinge
genomförde med stöd från Naturvårds-
verket under 2003 en inventering av
fågelbestånden i Blekinge skärgård (10).
I rapporten anges att 80 procent av fåg-
larna som dog under 2003 var gråtrut
och att dödlighet påvisades hos sam-
manlagt 24 olika fågelarter. Dödlig-
heten i kolonierna varierade mellan 2,5
och 21,7 procent.

Från Vänern rapporterades under
2001 en omfattande dödlighet inom
Lidköpings kommun med 780 döda
fåglar, varav ca 95 procent utgjordes av
gråtrutar (Agneta Christensen, person-
ligt meddelande, 2001). Under 2002
upptäcktes 282 döda fåglar, framför allt
inom Mariestads kommun och under

2003 noterades bara 172 döda fåglar
från Vänern. Trots omfattande dödlig-
het bland gråtrut är Vänerns trutpopu-
lation någorlunda stabil och visar att
antalet häckande gråtrut i Vänern sedan
1995 legat på en stabil siffra runt 8 000
fåglar (4). Den omfattande dödligheten
bland Vänerns trutar synes inte ha
påverkat det totala antalet gråtrutar.

Omfattande dödlighet noterades
under 2002 i Gästrikland (1). Inom ett
flertal fågelkolonier noterades förhöjda
dödstal för gråtrut och upp till 58 pro-
cents dödlighet noterades. Närmare 500
döda fåglar påträffades.

Resultaten av denna undersökning
indikerar att sjukdomen är vanligare
bland hanar (59/97) än honor (38/97).
En majoritet av fåglarna (90/113) var
vuxna fåglar och endast 23 av 113 var
ungfåglar. En majoritet av fåglarna var i
normal kondition (45/98), 32/98 var
magra och 21/98 var utmärglade.

Patologi
Den patologisk-anatomiska bilden är
mycket likartad hos fåglarna. Makrosko-
piska förändringar saknas i allmänhet på
det typiska fallet. Kräva, körtel- och
muskelmage är vanligtvis tomma.
Muskelmagen har en starkt grön färg
som ett resultat av svältperioden och att
galla transporterats fram till muskel-
magen. I tarmarna förekommer endast
mindre mängd innehåll. Inre organ som
lever, mjälte, lungor, hjärta och njurar är
utan synliga förändringar och normala
till storleken. Den histologiska bilden
karakteriseras likaså av lindriga föränd-
ringar. I njurarna påvisas hos ett mindre
antal fåglar interstitiella inflammatoriska
infiltrat av främst heterofila granulo-
cyter och monocytära celler. I levern
noteras i vissa fall periportala infiltrat av
främst monocytära leukocyter. Hos
några fåglar har en lindrig vakuolisering
och ödembildning i hjärnans vita sub-
stans påvisats. Dock har inga nekroser
eller inflammatoriska reaktioner upp-
täckts i hjärnan. Orsaken till denna
vakuolisering är inte känd, men fynden
skulle möjligen kunna förklara fåglarnas
centralnervösa störningar.

Hos vissa fåglar ses muskeldegenera-
tioner i bröstmuskulaturen, men detta
kan bero på att fåglarna legat stilla en

längre tid och tryckskador uppkommit. 
Fibrinoid degeneration i muscularis-

skiktet i ett antal blodkärl har noterats
hos ett flertal fåglar. Bakomliggande
orsak till denna kärlväggsskada har inte
kunnat klarläggas.

I bursa Fabricius från ett antal yngre
trutar har nekroser och inflammatoriska
förändringar noterats.

Mikrobiologiska och kemiska 
undersökningar
Från de 81 fåglar där prov togs för 
bakteriologisk undersökning påvisades
bakterieväxt hos 21 fåglar. Salmonella
typhimurium påvisades hos en gråtrut
och en skrattmås, Salmonella braenderup
hos en havstrut, och ej artbestämda
klostridier från lever och tarm från tre
gråtrutar och en vitkindad gås. För
övrigt påvisades inga patogena bakterier.

En av de fyra fåglar som undersöktes
avseende botulinumtoxin utföll positivt
i mustest i så mån att mössen dog, men
ingen effekt skedde efter skyddsymp-
ning mot botulinum typ C. Övriga tre
fåglar var negativa avseende botulism. 

Samtliga prover har varit negativa
avseende paramyxovirus typ 1 och aviärt
influensavirus.

Samtliga prover avseende Usutu-
virus, West Nile virus och andra närbe-
släktade virus i japansk encefalitgruppen
var negativa.

Från två gråtrutar som undersöktes
med avseende på circovirus påvisades
virus i bursa Fabricius och mjälte.  

Hos 85 av de 90 fåglar som under-
söktes parasitologiskt kunde inga parasi-
ter påvisas. Hos två gråtrutar påvisades
måttlig förekomst av sugmask
(Cotulurus cornutus), hos en gråtrut sågs
fyra olika arter av sugmask (Gymno-
phallus sp, Tocotrema sp, Spelotrema sp,
Himasthla sp), hos en gråtrut sågs 
tre olika arter/familjer av sugmask
(Microphallus sp, Echinostomidae, Diplo-
stomidae) och hos en gråtrut påvisades
måttlig förekomst av bandmask
(Choanotaenia sp).

I Tabell 2 redovisas värden av tolv
olika metaller i njure från åtta gråtrutar
och i Tabell 3 värden av tolv olika 
metaller i lever från fyra gråtrutar från
Blekinge. Kemiska analyser avseende
spårelement och tungmetaller har inte
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visat på några onormala värden och de
funna värdena ligger inom normalområ-
det och inga extrema värden har påvisats
som kan förklara sjukdomen.

DISKUSSION
Den konstaterade höga dödligheten
bland framför allt vuxna gråtrutar i vissa
sjöfågelkolonier är ett sjukdoms-
syndrom som inte tidigare observerats i
denna omfattning i Sverige (Figur 4).
För alla vilda frilevande djurarter regle-
ras populationens storlek av två faktorer
– reproduktionen och dödligheten. Är
reproduktionen högre än dödligheten,
så ökar arten i antal och vice versa.

Dödlighetsprofilen hos olika djur-
arter varierar stort, det vill säga hur hög
den årliga dödligheten är, vilken ålders-
kategori av en djurpopulation som
drabbas samt vilka dödsorsaker som
finns. Av betydelse för detta är artens
storlek och förekomst av rovdjur, artens
livslängd, reproduktionstal, om arten
flyttar eller inte, hur klimatet påverkar
arten, möjlighet till att byta foder eller
miljö, vilka sjukdomar och parasiter
arten drabbas av samt om det finns vissa

sjukdomar som har potential att orsaka
massdöd i populationen. Vissa arter har
hög ungdödlighet den första levnads-
tiden medan andra arter drabbas hårt
under vintermånader eller har en jämnt

utspridd dödlighet över hela levnads-
perioden. Hos arter med hög reproduk-
tion är ofta ungdödligheten stor, medan
arter med lågt reproduktionstal har lägre
ungdödlighet.
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FIGUR 4. Den konstaterade höga dödligheten bland framför allt vuxna gråtrutar i vissa
sjöfågelkolonier har inte tidigare observerats i denna omfattning i Sverige.
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Nr på 
undersökt
fågel Ca Cd Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo Pb Zn Hg

V768 70 3,3 0,03 0,04 4,8 47 224 2,8 1,0 0,59 44
V769 75 4,7 0,05 0,03 5,7 78 202 2,7 1,2 0,27 58
V770 73 3,0 0,04 0,04 6,1 58 236 3,4 1,0 0,93 45 1,1
V771 77 1,4 0,04 0,02 5,1 74 227 2,7 1,1 1,00 38 0,46
V905 451 0,09 0,05 0,01 4,6 85 210 1,9 0,74 0,04 31
V906 64 3,4 0,04 0,02 5,9 97 197 1,9 0,72 0,11 49
V748 128 3,3 0,04 0,02 5,0 73 178 1,6 0,89 0,22 40
V928 82 9,3 0,05 0,07 15,0 73 184 1,9 0,93 0,64 84
Medelvärde 128 3,6 0,04 0,03 6,5 73 207 2,4 0,95 0,48 49 0,78

Tabell 2. HALTER (MG/KG VÅTVIKT) AV TOLV OLIKA METALLER I NJURE FRÅN GRÅTRUT (LARUS ARGENTATUS) FRÅN BLEKINGE ÅR 2002.

Nr på 
undersökt
fågel Ca Cd Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo Pb Zn Hg

V905 58 0,05 0,12 0,03 12 186 219 3,4 1,1 0,04 49 0,32
V906 49 0,83 0,06 0,02 8,8 178 210 4,8 1,2 0,06 49 0,32
V748 36 0,6 0,05 0,02 6,3 166 175 1,6 0,89 0,07 36 0,43
V928 53 2,6 0,12 0,06 17 374 216 4,0 1,8 0,24 137 0,13
Medelvärde 49 1,02 0,09 0,03 11 226 205 3,5 1,25 0,1 68 0,3

Tabell 3. HALTER (MG/KG VÅTVIKT) AV TOLV OLIKA METALLER I LEVER FRÅN GRÅTRUT (LARUS ARGENTATUS) FRÅN BLEKINGE ÅR 2002.



I det aktuella sjukdomsutbrottet är
det huvudsakligen gråtrut som drabbats.
Av de 136 fåglarna i denna studie var
100 gråtrutar (74 %). Av dessa var 77
procent vuxna fåglar.  Enligt SVAs erfa-
renhet av dödligheten hos trutar och 
litteraturen (12) ses den huvudsakliga
dödligheten hos gråtrut hos ungfåglar
och under vinterperioden, även om
detta kan variera stort mellan olika grå-
trutspopulationer. Inom vissa områden
där fåglarna lever på soptippar eller där
storskaligt fiske förekommer, kan vinter-
dödligheten vara lägre. 

Den dödlighet som nu observeras i
fågelkolonierna drabbar huvudsakligen
vuxna fåglar. Vilken sekundär betydelse
detta har för ungdödligheten (dvs att
ungarna svälter ihjäl på grund av foder-
brist då föräldrarna dör) är inte känt.
Det bör dock stå ganska klart att den
höga dödligheten bland vuxna häckande
fåglar under sommaren inte följer ett
normalt mönster utan bör vara en så
pass negativ faktor att den kan leda till
en ”förhöjd dödlighet” inom arten.

Bestånden av gråtrut och havstrut i
svenska vatten uppskattades som stabila
i slutet på 1990-talet med 50 000–
100 000 par gråtrut och ca 15 000 par
havstrut, medan beståndet av silltrut
minskat under de senaste åren i Öster-

sjön (13). Årliga undersökningar av
bestånden visar att under det senaste
decenniet har de häckande populatio-
nerna av gråtrut och flera andra mås-
arter minskat i Östersjön och svenska
vatten (9). I Blekinge har inventeringarna
visat på ca 25 procents nedgång i den
häckande populationen av gråtrut (10).
Den höga dödligheten bland vuxna fåg-
lar under sommaren är en möjlig orsak
till denna nedgång.

Oklar omfattning av problemet
Efter flera år av onormalt hög dödlighet
hos framför allt vuxna gråtrutar inom
vissa områden är det naturligt att ställa
frågan om denna dödlighet är lika
omfattande i kolonier i andra delar av
våra kustområden och insjöar? Av flera
skäl är det svårt att svara på detta och
våra siffror är endast uppskattningar, då
det visat sig mycket svårt att med nor-
mala inventeringsmetoder och bestånds-
uppskattningar kunna upptäcka en
onormalt hög mortalitet. Det finns
enligt vår vetskap inte några rapporter
om liknande sjukdomsproblem under
de senaste åren från andra Östersjö-
länder. Om detta beror på att sjukdoms-
problemet inte finns eller att det inte
observerats är inte känt.

Att vi har en god kunskap om situa-

tionen i Blekinge beror till stor del på
det lokala intresse som finns för frågan
där (Figur 5). Länsstyrelsen är intresse-
rad och inventeraren Lasse Carlsson har
tillbringat många dagar med att studera
sjukdomen och dödlighetens omfatt-
ning. Lasse Carlsson har Länsstyrelsens
tillstånd att besöka fågelskyddsområden
och har därför inventerat huvuddelen av
fågelkolonierna i Blekinge. Samma kun-
skap har vi inte från andra fågelskydds-
områden. 

Själva konstruktionen med ett
fågelskyddsområde är att erbjuda en
ostörd miljö för fåglarna genom att där
råder tillträdelseförbud, vanligen under
en period från april till augusti.
Inventerar man fågelkolonin sker detta i
allmänhet genom räkning från båt och
man stör inte fåglarna genom att gå
iland. Det är författarnas erfarenhet att
man med dessa inventeringsmetoder
inte upptäcker sjuka fåglar och den död-
lighet som förekommer i dagsläget. Man
måste då gå iland och aktivt söka igenom
öarna och kolonierna. Detta betyder att
dödligheten möjligen är mycket mer
omfattande än vad vi hittills kunnat
konstatera. Det är kanske också en för-
klaring till att den inte finns rapporterad
från många områden.

En annan erfarenhet är att dödlig-
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FIGUR 5. Omfattningen av sjöfågeldöden är oklar. Att man har en god kunskap om situationen i Blekinge beror till stor del på det 
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heten är lokal och att inte alla kolonier
drabbats. Erfarenheter från Stockholms
skärgård tyder på att inom detta område
få kolonier drabbats (Åke Andersson,
personlig kommunikation, 2004). Likaså
verkar inte dödligheten ha samma om-
fattning från år till år, med undantag för
Blekinge. Fågelskyddsområden i Gävle-
bukten drabbades mycket kraftigt under
2002 (1), men under 2003 och 2004
har inte en lika omfattande dödlighet
konstaterats. Liknande information
finns från Vänern där en stor dödlighet
inträffade under 2002 (4). Gråtrut-
populationen i Vänern har trots den
omfattande dödligheten hållit en någor-
lunda lika numerär under 2003 och
2004.

Vi har även dålig kunskap om en
ökad dödlighet förekommer i andra
delar av Östersjön. Vid kontakt med
estniska myndigheter rapporteras ingen
förhöjd dödlighet. Inga rapporter finns
heller publicerade från Finland eller
Danmark.

Påverkan av nervsignalerna
Jämförelser med andra kända fågelsjuk-
domar har inte gett någon ledtråd till
orsaken till massdödligheten. Avsakna-
den av nekroser, omfattande inflamma-
toriska förändringar eller andra reaktiva
histologiska förändringar indikerar att
sjukdomen inte orsakas av någon
mikroorganism såsom virus, bakterier
eller parasiter. Laborativa undersökningar
har i stort sett varit negativa. Från två
trutar påvisades ett circovirus, men detta
kan dock svårligen förklara de neurolo-
giska symtom som fåglarna uppvisar.

Baserat på hittills vunna resultat är
hypotesen i dagsläget rörande etiologin
att det rör sig om någon typ av ämne
som påverkar nervsignalerna hos fåglarna
och gör dem oförmögna att flyga eller
förflytta sig på marken.

I Nordamerika finns påvisat en sjuk-
dom hos sothönor och havsörn
benämnd Avian Vacuolar Myelinopathy
(AVM) (14). Etiologin till denna sjuk-
dom är inte känd, men misstanke finns
om biotoxin (11). Studier har också visat
att AVM kan överföras till rovfåglar om
dessa utfodras med organ från drabbade
sothönor (5). Jämförelse med de för-
ändringar som drabbar fåglar med AVM

och med de fåglar som dör i Sverige
visar inte på någon direkt korrelation,
då AVM framför allt ses i hjärnans grå
substans medan den vakuolisering som
observerats på svenska fåglar främst 
funnits i hjärnans vita substans.

Ett sjukdomssyndrom som är av
intresse i detta sammanhang är sjuk-
domen M-74 hos vilda laxar i Östersjön
(2). De kliniska symtom som påvisats
hos trutar och andra fåglar skulle kunna
vara orsakat av en B1-vitaminbrist, thia-
minbrist. Vid B1-vitaminbrist finns
inledningsvis inte heller sjukliga föränd-
ringar i CNS och perifera nerver som är
synliga, men cellskador och inflamma-
toriska förändringar uppkommer efter
en tid. Sjöfåglar som lever i samma
miljö och där vissa arter har ett födoval
som är likartat laxens, indikerar att här
skulle det kunna finnas ett samband.

Av ytterligare intresse i detta sam-
manhang är att thiaminbrist hos gråtrut
finns beskrivet i en avhandling från
Kanada (6). Där påvisades thiaminbrist
hos vilda unga gråtrutar. Utöver detta
påvisades i en experimentell studie med
thiaminbrist hos gråtrut lindriga mikro-
skopiska förändringar som i vissa delar
stämmer med de lindriga förändringar
vi noterat på de fåglar vi undersökt.

Hos enstaka fåglar undersökta på
SVA sedan 2000 har botulinumtoxin
typ C påvisats. De undersökningar som
utförts har skett på lever och maginne-
håll från självdöda fåglar. Möjligen har
materialets beskaffenhet, och att tester
inte utförts på serum, medfört att vi inte
kunnat diagnostisera alla positiva fall för
botulinumtoxin. Botulism finns tidigare
beskrivet från sjöfåglar i Östersjön (3, 7,
8) men det har vid tidigare utbrott van-
ligen rört sig om lokala utbrott under en
begränsad period och då ofta samman-
kopplat med varm väderlek och anaeroba
förhållanden i vattnet. De symtom vi ser
hos drabbade fåglar skulle kunna vara
botulism, men det finns idag inga fakto-
rer som kan förklara varför den ökade
dödligheten i Östersjön skulle vara or-
sakat av endast botulism. Det är dock 
sannolikt att efter det att ökad dödlighet
börjar uppträda inom en fågelkoloni,
fall av botulism börjar uppträda.
Erfarenheter från Nordamerika visar att
de döda fåglarna under förruttnelse-

processen utgör en förgiftningskälla för
andra fåglar som äter de fluglarver som
finns i kadavren. 

Alganalys av vatten från drabbade
områden har skett på viltavdelningen,
SVA, men inga kända toxinproducerande
alger har kunnat kopplas ihop med död-
ligheten.

Toxisk påverkan
Sammanfattningsvis kan sägas att vår
uppfattning i dagsläget är att sjukdo-
men/dödligheten mycket troligt beror
på påverkan av någon typ av toxiskt
ämne. Det ämne som påverkar fåglarna
kan vara ett biologiskt toxin, producerat
av bakterier, blågröna alger eller någon
annan organism, eller av något av män-
niskan producerat och till naturen till-
fört ämne. 

Den lokala förekomsten, samt att
sjukdomen synes drabba flera arter
inom samma område/fågellokal, indike-
rar ytterligare att det rör sig om ett ämne
i miljön som tas upp av fåglarna. De
drabbade arterna har olika födoval och
den gemensamma nämnaren är snarare
att de vistas i samma miljö och dricker
samma vatten.

En infektion kan naturligtvis finnas
med i bilden, men det är vår uppfatt-
ning att en sådan infektion inte ensam
kan förklara sjukdomstecknen, utgången
av sjukdomen (död/tillfrisknande), 
epidemiologin och de sjukliga föränd-
ringarna hos undersökta fåglar. Under-
sökningarna framöver kommer att delvis
koncentreras till studier av tänkbara
miljögifter, av thiaminhalter hos fåglarna
samt förekomst av toxiner liknande
botulinumtoxin.

TACK
Författarna vill framföra ett stort tack till
Lasse Carlsson i Blekinge som var den per-
son i fält som först noterade en ”onormal”
dödlighet bland fåglarna i Blekinge.
Viltsjukdoms- och miljöövervakningen är
beroende av vaksamma eldsjälar av hans
kaliber. Ett stort tack också till Ewa
Backman och Helene Gustafsson, vilt-
avdelningen, SVA samt Hans Kanbjer,
Johan Karevik och Lars Hammarsten,
avdelning för patologi, SVA, för all hjälp
med hanteringen av material och döda
fåglar, samt till alla andra i fält som
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hjälpt till med materialinsamling. Ett
stort tack också till Joan Smyth och Daniel
Todd, Nordirland, för hjälp med analyser
för circovirus, och till Norbert Novotny,
Tamas Bakonyi och Herbert Weissenböck,
Wien, för hjälp med analyser för Usutu,
West Nile och närbesläktade virus.  

SUMMARY
Mass mortality in waterfowl 
in Sweden
During recent years an increased morta-
lity among waterfowl, especially herring
gull (Larus argentatus) and greater black-
backed gull (Larus marinus) has been
observed in Swedish waters on the coast
of the Baltic Sea and in inland lakes.
Several thousands of dead birds have
been found every year since 2000. The
disease seems to have a local distribution
and only some bird colonies seem to be
affected. This report summarises exami-
nation of 136 birds of ten different 
species. The result of this study indicates
that the mortality is not caused by any
known pathogen. The majority of the
affected birds were adults and in normal
condition. There were no consistent
pathological macroscopic or histological
lesions in investigated birds. No virus,
bacteria or parasite that could explain

the disease was demonstrated. Chemical
analysis of liver and kidney for metals
did not demonstrate elevated or low
levels.
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Svindysenteri är en allvarlig diarré-
sjukdom hos grisar som aktivt
bekämpats i Sverige under senare
år. Följande artikel beskriver histo-
rik, bekämpningsprogrammet och
den nuvarande kliniska situationen 
i Sverige och den Europeiska Unio-
nen, när det gäller svindysenteri.
Artikeln är den första i en serie
artiklar i Svensk Veterinärtidning
under 2005 om Brachyspira-infek-
tioner.

HISTORIK
Svindysenteri beskrevs första gången av
Withing och medarbetare 1921 (23)
som blodig diarré orsakad av en nekro-
tisk, hemmoragisk inflammation i grov-
tarmen (Figur 1), men det var först
1971 som Taylor och Alexander (21)
kunde fastställa att sjukdomen orsaka-
des av en anaerob spiroket. Alltsedan
smittämnet beskrevs första gången har
det bytt namn flera gånger. Först namn-
gavs bakterien som Treponema hyodysen-
teriae av Harris och medarbetare 1972
(6), därefter som Serpula hyodysenteriae
av Stanton och medarbetare 1991 (18),
som snabbt ändrades till Serpulina 
hyodysenteriae av Stanton 1992 (17),
och nu senast ändrades namnet till

Brachyspira (B) hyodysenteriae av Ochiai
och medarbetare 1997 (13).

I Sverige beskrevs sjukdomen första
gången 1960 av Otto Ronéus (14).
Ronéus första iakttagelse av symtom på
svindysenteri skedde i en slaktsvins-
besättning i närheten av Malmö 1958.
Huruvida sjukdomen förekommit tidi-
gare än 1958 i Sverige framgår inte av
beskrivningen. Den allmänna uppfatt-
ningen vid den tidpunkten var att svin-
dysenteri orsakades av Vibrio (Campylo-
bacter) coli (8, 20). Under 1960-talet
föreföll sjukdomen öka i omfattning,
men på grund av att fullgod diagnostik
saknades, saknas också uppgifter om fre-
kvens och spridning inom landet. Dessa

förhållanden beskrevs bland annat i
Svensk Veterinärtidning 4/68 av
Thafvelin, Hurvell och Reiland (7, 22).

Trots att smittans egentliga natur
beskrevs redan i början på 1970-talet,
fortsatte osäkerhet om sjukdomens
utbredning att råda. Orsaken var att den
laborativa diagnostiken inte klarade av
att skilja mellan patogena och apatogena
stammar av Brachyspira. Detta förhål-
lande gällde ända fram till några år in på
1990-talet, då ny diagnostik för B hyo-
dysenteriae utvecklades vid SVA (2, 3,
4). Diagnostiken har sedan ytterligare
utvecklats vid SVA, bland annat genom
att den kompletterats med en för Sverige
anpassad PCR-teknik (15), vilket kom-
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mer att beskrivas i en senare artikel i
Svensk Veterinärtidning. 

Sjukdomen förefaller att under hela
perioden efter 1960 ha utgjort ett bety-
dande kliniskt problem i svenska gris-
besättningar. Dessutom ökade använd-
ningen av antibiotika med indikation
svindysenteri under åren efter att
Sverige som första land i världen införde
ett förbud mot användning av tillväxt-
stimulerande tillsatser (läs antibiotika) i
grisfoder 1986 (Figur 2). Det bör dock
betonas att dessa antibiotika också
används mot andra vanliga diarrésjuk-
domar, framför allt spiroketal diarré
(Brachyspira pilosicoli) och proliferativ
enteropati (Lawsonia intracellularis). 

Ett annat sätt att beskriva sjukdomens
förekomst i landet är att redovisa antalet
provtagna besättningar med diarré, som
varit positiva för B hyodysenteriae (exklu-
sive prover tagna i forskningsprojekt, för
kontroll efter besättningssanering eller
prover tagna i officiella kontrollprogram).
En sådan redovisning innehåller en del
felkällor, till exempel att vissa besätt-
ningar kan vara provtagna mer än en
gång under samma år och att motivatio-
nen hos veterinärerna för att ta ut prover
kan växla mellan åren. Från 1996 finns
alla Brachyspira-provtagningar i Sverige
registrerade och i Figur 3 framgår anta-
let tillfällen där B hyodysenteriae kunnat
påvisas.

BEKÄMPNING AV SVINDYSENTERI 
I SVERIGE
I Figur 3 kan utläsas att antalet provtag-
ningstillfällen under åren 1996–2000
där B hyodysenteriae kunnat påvisas, i
stort sett följer kurvan för antalet gris-
besättningar i Sverige. Under åren
2001–2003 sker en markant ökning,
varefter siffran dramatiskt minskar
under år 2004. En viktig fråga att ställa
är om skillnaderna mellan åren verk-
ligen återspeglar ökade eller minskade

kliniska problem med svindysenteri. Vi
tror att flera faktorer ligger bakom och
att både ökningen som skedde
2001–2003 och minskningen 2004 är
en återspegling av de insatser som under
senare år gjorts för att bekämpa sjuk-
domen. Sambandet mellan positiva
provtagningstillfällen och antibiotika-
(läs pleuromutilin) förbrukningen under
motsvarande år pekar på att dessa insatser
haft en positiv effekt (Figur 4). Kurvan
över förbrukningen av pleuromutiliner
följer till viss del kurvan över antalet
positiva provtagningstillfällen. En rimlig
tolkning torde vara att antalet grisar som
drabbas av svindysenteri verkligen har
minskat kraftigt under sista året, speci-
ellt vid beaktande av att antalet slaktade
grisar i Sverige varit relativt konstant
under observationsperioden. 

Vilka är då faktorerna som bidragit
till den förmodat positiva utvecklingen?

Certifieringsprogram i livsvins-
producerande besättningar
Med stöd av författning om officiell
hälsokontroll hos svin (SJFS 1993:42)
utfärdar Svenska Djurhälsovården hälso-
deklaration med tillstånd att försälja
livsvin. Från den 1 januari 2000 omfattar
denna hälsodeklaration även ett certifi-
kat avseende frihet från svindysenteri.
Certifieringsprogrammet har utvecklats
i samarbete mellan SLU och Svenska
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FIGUR 2. Antal grisar behandlade med antibiotika med huvudindikation svindysenteri
under åren 1985–1995, beräknat utifrån förbrukad mängd i relation till doserings-
anvisning i Fass Vet för substanserna ronidazol, dimetridazol, tiamulin och tylosin (1, 5).

FIGUR 3. Antalet provtagningstillfällen där B hyodysenteriae kunnat påvisas, antalet 
grisbesättningar samt antalet slaktade grisar i tusental i Sverige 1996–2004 (16).



Djurhälsovården och baseras på kliniska
observationer samt fyra provtagningar
under en sexmånadersperiod. Därutöver
tillkommer provtagningar på djur med
symtom som liknar svindysenteri. I det
uppföljande programmet ingår två prov-
tagningar per år.

Under certifieringsarbetet har tre
positiva besättningar hittats. Dessa är nu
avvecklade, alternativt sanerade avseende
svindysenteri. Livsvinsproduktionen i
Sverige är därför i dagsläget officiellt fri
från svindysenteri.

”Obligatorisk” smittspårning
När det gäller bekämpning av svindysen-
teri i bruksbesättningar har en annan
strategi använts, som bygger på en
smittspårningsprincip. Provtagningarna
inriktas på grisar med diarré i besätt-
ningar med diarréproblem. 

I praktiken innebär smittspårnings-
tekniken att vid misstänkt dysenteri-
utbrott i ett slaktsvinsstall tas fecesprov
för analys avseende Brachyspira innan
behandling sätts in. Sjuka grisar identi-
fieras och säljarbesättningarna följs upp
med hjälp av fecesprovtagningar, i första
hand inriktade på grisar med diarré. I
detta sammanhang bör påpekas att en
smittad smågrisproducerande besätt-
ning som säljer grisar via smågrisför-

medling lätt ger upphov till dysenteri i
flera slaktsvinsbesättningar, och därför
kan flera smittade besättningar represen-
tera samma smittkälla. En annan konse-
kvens av smittspårningsprogrammet är
att metoderna för att diagnostisera svin-
dysenteri har blivit mer likformiga över
landet, dvs fler fecesprover har tagits för
att ställa diagnos i geografiska områden
som tidigare i statistiken verkat fria från
svindysenteri. I dessa områden har dia-
gnosen tidigare varit baserad enbart på
den kliniska bilden. I statistiken kan
detta ha sett ut som en ökning av anta-
let registrerade dysenterifall under 2003. 

Under åren 2002–2003 pågick
Svenska Djurhälsovårdens smittspår-
ningsarbete som mest intensivt, vilket
innebar många provtagningar. Många
infekterade besättningar sanerades med
tiamulin, framför allt 2002. Bland annat
sanerades en stor suggpool i Skåne.
Dessa faktorer kan ha bidragit till
ökningen av positiva diagnoser och den
ökade tiamulinförbrukningen som
skedde under år 2002–2003 (Figur 4).

Andra faktorer
Andra faktorer som kan ha haft betydelse
för minskade problem med svindysenteri
är införandet av förändrad lagstiftning
avseende veterinärs rätt att förskriva och

tillhandahålla läkemedel i anslutning till
djursjukvård och djurhälsovård (SJVFS
2002:57). Genom obligatorisk djurägar-
utbildning när det gäller bland annat
smittskydd och sjukdomsbekämpning
har djurägarnas kunskapsnivå höjts, vil-
ket kan ha bidragit till minskade kliniska
problem med infektionssjukdomar
såsom svindysenteri.

Slutligen har den dåliga lönsamheten
inom grisproduktionen medfört en
utslagning av många grisbesättningar
under senare år. Det är inte uteslutet att
denna utslagning drabbat en grupp av
besättningar som är överrepresenterade
när det gäller problem med svindysenteri.

FRAMTIDEN
Trots att det nu verkar som om bekämp-
ningsarbetet för att minimera förekoms-
ten av svindysenteri i Sverige har varit
framgångsrikt, måste stor vaksamhet
råda när det gäller framtiden. Det är
viktigt att den positiva utvecklingen
som sågs under 2004 också fortsätter
under innevarande och kommande år. 

Fortfarande förekommer sjukdomen
som ett problem i vissa delar av landet,
och då ofta i integrerade besättningar.
Eftersom dessa besättningar normalt
inte säljer grisar utgör de inte samma
risk för smitta till andra besättningar
som renodlade smågrisproducerande
besättningar. Ändå innebär de ett
potentiellt hot för den svenska grispro-
duktionen, eftersom sådana besättningar
ofta förbrukar stora mängder tiamulin
under lång tid mot samma bakteriestam
(klon) av B hyodysenteriae. Detta inne-
bär stora risker för utveckling av tiamu-
linresistenta stammar av bakterien.
Tiamulin är idag det enda antibiotika
som är tillräckligt effektivt för att an-
vända vid sanering mot svindysenteri
(19). En spridning av en tiamulinresi-
stent stam av B hyodysenteriae till andra
besättningar skulle kunna bli förödande
(Figur 5).

Resistensövervakning i Sverige
Under senare år har känsligheten för tia-
mulin hos B hyodysenteriae långsamt,
men kontinuerligt, minskat i Sverige,
även om resistenta stammar ännu inte
har påvisats (19). Mycket viktigt och
positivt i detta sammanhang är det ny-
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FIGUR 4. Antalet provtagningstillfällen där B hyodysenteriae kunnat påvisas, samt årlig
försäljning av pleuromutiliner för gruppbehandling i Sverige 1996–2004 (16, 19,
Apoteket AB muntlig information).



ligen etablerade samarbetsprojektet mel-
lan Svenska Djurhälsovården och SVA
avseende övervakning av antibiotikaresi-
stens hos patogener hos lantbrukets
djur. Projektet, som finansieras via
Jordbruksverket, innebär att ett isolat av
B hyodysenteriae från varje positivt prov-
tagningstillfälle nu kommer att resistens-
undersökas avseende makrolid- och
pleuromutilinresistens.

Situationen i resten av EU
I Centraleuropa finns exempel på terapi-
svikt med fatala konsekvenser vid
behandling av svindysenteri med tiamu-
lin, på grund av att bakterien utvecklat
resistens. Från bland annat England,
Tyskland, Tjeckien och Italien finns tia-
mulinresistenta stammar av B hyodysen-
teriae rapporterade (9, 10, 11, 12). I
flera av dessa länder är svindysenteri en
av de viktigaste och mest kostnadskrä-
vande grissjukdomarna. Risk finns dess-
utom att problemen kan komma att
eskalera, t ex genom förbudet som införs
inom hela EU 2006, mot användning

av antibiotika som tillväxtbefrämjande
tillsats i grisfoder. Förbudet kommer
förhoppningsvis och troligen att tvinga
fram en omläggning till sundare pro-
duktionsmodeller som generellt kom-
mer att ge friskare grisar och minskad
antibiotikaanvändning i dessa länder.

Ur ett internationellt perspektiv bör
det ändå vara värdefullt att veta att svin-
dysenteri går att hantera även i ett land
med förbud mot användning av foder-
medelsantibiotika. Detta förutsätter
dock att sjukdomen och smittspridning
mellan besättningar hanteras korrekt.

PÅGÅENDE SVENSK FORSKNING  
Vid Institutionen för kliniska vetenska-
per, SLU, pågår för närvarande forsk-
ningsprojektet ”Patogenitet, karakteristik
och diagnostik av svindysenteri, intesti-
nal spiroketos och proliferativ entero-
pati”, finansierat av Stiftelsen Lantbruks-
forskning. När det gäller svindysenteri
är projektet inriktat på att ytterligare
förbättra den laborativa diagnostiken,
beskriva nya varianter av B hyodysenteriae

samt att leta efter proteiner hos bakte-
rien som skulle kunna användas för att
utveckla en fungerande serologi och
eventuellt för att utveckla ett vaccin. En
fungerande serologi skulle kunna utgöra
ett effektivt instrument när det gäller
övervakning på besättningsnivå av svin-
dysenteri. En förfinad diagnostik ökar
säkerheten i resultaten och möjligheterna
att spåra symtomfria smittbärare. En
viktig del i forskningen är dessutom att
belysa vektorers (fåglar och smågnagare)
betydelse för smittspridning.

Vidare pågår vid samma institution
ytterligare två forskningsprojekt, finan-
sierade av SLU och Formas, som på en
mer basal nivå försöker karakterisera
immunsvaret hos individen när den
drabbas av svindysenteri.

ETT SVENSKT NÄTVERK FÖR
BRACHYSPIRA-FORSKNING
Forskargruppen som arbetar med här
nämnda projekt ingår i ett nyligen
(augusti 2004) bildat svenskt nätverk
för Brachyspira-forskning, the Swedish
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FIGUR 5. Spridning av en tiamulinresistent stam av B hyodysenteriae till slaktsvinproducerande besättningar skulle kunna bli förödande. 
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Brachyspira Working Group (SBWG)
(Figur 6). Forskning om Brachyspira har
i Sverige pågått sedan 1992 och har hit-
tills resulterat i tre doktorsavhandlingar,
ett stort antal vetenskapliga artiklar och
kongressaktiviteter, samt initierat två
internationella forskningskonferenser.
För tillfället pågår fyra doktorandpro-
jekt inom ämnesområdet vid SLU/SVA
och dessutom är ett flertal seniora fors-
kare från olika forskningsinstitutioner
anslutna till nätverket. Nuvarande
forskningsaktiviteter berör i första hand
Brachyspira-infektioner hos grisar, fåglar
och människor. Fokus är lagt på dia-
gnostik, fylogeni (släktförhållanden),
patogenitet, kroppens svar på infektio-
nen, och resistensmekanismer mot anti-
biotika hos bakterierna. Dessutom pågår
sedan många år ett samarbete med
utländska grupper, bland annat från
Skottland, Australien, Tyskland och
USA.

Ingående information om Brachyspira
och om forskargruppens arbete finns på

gruppens hemsida www.brachyspira.se
Detta är den första delen i en artikel-

serie i Svensk Veterinärtidning om
Brachyspira-infektioner. Övriga artiklar
kommer att behandla: 2) Möss som
reservoar för dysenterismitta i en slakt-
svinsbesättning, 3) Brachyspira-arter iso-
lerade från djur och människor, hur 
är de släkt med varandra och med 
andra bakterier, 4) Förbättrad diagnos-
tik av Brachyspira-infektioner, 5) Ny typ
av svindysenteribakterie identifierad, 
6) Brachyspira-infektioner hos svenska
värphöns.

SUMMARY
Swine dysentery in Sweden 
– history, control and future
This study concerns the clinical impor-
tance of swine dysentery (SD) in
Sweden between 1960–2004. The first
report of SD in Sweden originates from
1960. After a national ban of use of
antibiotics as growth promoters 1986,
dysenteric diseases in pig herds seemed

to increase in importance. In recent
years, a large increase was registered 
in the number of herds tested positive
for Brachyspira hyodysenteriae during
2001–2003, followed by a strong de-
crease in 2004. The isolation rate of B
hyodysenteriae seemed to be correlated to
the national use of pleuromutilins
during this period. The variations in iso-
lation rate of B hyodysenteriae coincides
in time with the introduction of a natio-
nal certification program in 2001 for
SD free nucleous- and giltproducing
herds, intensified tracing of affected
herds and many SD eradication pro-
grams being performed 2001–2003, as
well as the introduction of a compulsory
education of pig farmers in some bio-
security measures and veterinary prac-
tices in 2003.
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Författaren redogör för ett kliniskt

fall där ett sto som nyligen fölat

drabbades av symtom överensstäm-

mande med puerperal pares hos

ko. Stoet återhämtade sig snabbt

efter intravenös kalkbehandling,

också det enligt samma mönster

som en ko med kalvförlamning.

Puerperal pares hos häst är mycket

sällan beskrivet i litteraturen.

Ett sto av amerikansk travarras, född
1983, fick sitt 13:e föl i slutet av april
2005. Stoet hade tidigare fölat normalt.
Även denna fölning skedde normalt,
men med mycket kraftiga eftervärkar.
Stoet rullade vilt omkring i boxen.
Djurskötaren tvingades flytta undan

fölet, för att undvika att det blev skadat.
Eftervärkarna avtog efter ca två till tre
timmar, men stoet blev liggande på
sidan, helt apatiskt, kall i huden och
med mycket stel muskulatur.

SYMTOM SOM VID KALV-
FÖRLAMNING
Vid min undersökning, någon timme
senare, framkom följande fynd:

Stoet var utslaget och låg på sidan
med stel vriden nacke. Hon hade kraftig

STEN BERGGREN, leg veterinär.*

Misstänkt fall av puerperal pares hos häst

❘ ❙❚ vetenskap
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15 minuter efter kalkgivan påbörjades nya försök att få stoet att resa sig upp, vilket hon också gjorde, på vingliga ben. Fölet började 
omedelbart dia. Arkivbild.



undertemperatur (35,7°C), brädhård
muskulatur över hela kroppen och stö-
nande och ansträngd andning. För
övrigt kunde normala slemhinnor och
normal hjärtfrekvens noteras.

Enligt min bedömning var hästens
symtom exakt lika som hos ko med
puerperal pares. Jag försökte få stoet att
ligga upp på bröstet men förgäves, trots
stora ansträngningar. Stoet föll tillbaka,
platt med stel nacke och djupa suckar.

Paresis puerperalis equinus?
Kalkbehandling insattes med Calphon

intravenöst (300 ml) under intensiv
kontroll av hjärtverksamheten, som var
utan anmärkning. Stoet visade exakt
samma reaktioner som ko i motsvarande
situation, med kraftiga darrningar i
muskulaturen ganska snart under
behandlingens gång, framför allt i flank-

muskulaturen. Stönen upphörde succes-
sivt och muskelstelheten avtog.

Efter ca 15 minuter gjorde jag nya
försök att få stoet att resa sig upp, vilket
hon också gjorde, på vingliga ben. Fölet
började omedelbart dia.

LIKNANDE FALL EFTERLYSES
Jag tog ett blodprov före behandlingen
och Ca-halten visade sig vara 2,5
mmol/l. Referensvärdet ligger vid 2,6–
3,2 mmol/l, enligt SVA. Ca-halten var
inte särskilt avvikande, dock något låg.
Möjligen är hästar extra känsliga för små
förskjutningar i Ca-halten.

Jag har haft några liknande fall under
årens lopp, med misstanke om hypokal-
cemi hos häst, men inte så tydligt som i
detta fall. Då har jag tänkt att ”stoet nog
blivit friskt i alla fall”.

Den välkända handboken Merck
Veterinary Manual (9th edition, 2005),
har inte beskrivit pares hos häst.
Tillståndet finns förstås beskrivet hos
många andra djurslag, som nöt, får, get
och hund. Jag har även konsulterat
SLU, som inte hade några erfarenheter
av liknande fall (Anne-Marie Dalin,
personligt meddelande, 2005).

Med den här rapporten från fältet vill
jag fråga er, veterinärkolleger, om ni har
upplevt liknande fall. I så fall vore det
spännande att få ta del av era erfaren-
heter och tankar i frågan.

*STEN BERGGREN, leg veterinär, Östra Lång-
gatan 51, 619 30 Trosa.



Epizteln innehåller den här gången information om

utbrott av botulism i svenska tamhönsbesättningar,

klinisk misstanke om rabies och riskvärdering avseende rabies hos smuggel-

hundar. Vi berättar även om rabiesundersökningar på fladdermöss. Epizteln är

ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sam-

manställt av Helena Ohlsson, SVA och Carin Israelsson, Jordbruksverket.

UTBROTT AV BOTULISM I SVENSKA
TAMHÖNSBESÄTTNINGAR
Under de senaste två åren har sammanlagt sju
konfirmerade utbrott av botulism inträffat i
svenska tamhönsbesättningar, det senaste i april
i år. Kända utbrott av botulism har dessför-
innan inte förekommit i svenska fjäderfäbesätt-
ningar sedan 1954.   

Botulism är en anmälningspliktig sjukdom
med förlamningssymtom som uppkommer till
följd av förgiftning med nervgiftet botulinum-
toxin (BoNT). De toxin som identifierats hos
tamhöns är inte farliga för människor. BoNT
produceras av bakterien Clostridium botulinum
och verkar genom blockering av transmittor-
substanser och därmed överföringen av nerv-
impulser till muskulatur. Det finns sju olika
typer av BoNT (A-G) producerade av olika
stammar av C botulinum med motsvarande
beteckning som det gift respektive bakterie-
stam producerar (C botulinum typ A, B etc). C
botulinum är en anaerob sporbildande bakterie
som kan återfinnas i jord och vattenrik miljö
där lämningar av djur och insekter skapar
lämpliga tillväxtbetingelser för bakterien.
Botulism hos fåglar kan orsakas av BoNT typ
C, D och E. Den vanligast rapporterade for-

men av botulism hos vilda fåglar och i fjäderfä-
besättningar förorsakas av förgiftning med
BoNT typ C. 

Symtomen vid botulism karaktäriseras av
den fortskridande förlamningen. Drabbade
fåglar sitter eller ligger ofta stilla. Om de kan gå
rör de sig med okoordinerade rörelser.
Vingarna släpar i marken. När nackmuskula-
turen förlamas ligger fågeln med utsträckt hals
och huvud på marken eller stödjer huvudet
med hjälp av näbben. Ögonlocksförlamning
medför att fåglarna uppfattas som medvetslösa
eller döda. Andningsmuskulaturen påverkas
och fåglarna får allt svårare att andas. Till slut
dör de i andningsförlamning, till följd av
uttorkning, eller till följd av kannibalism.

I Sverige har botulism hos djur vanligen
uppträtt som enstaka fall, framför allt hos nöt
och häst, men har också förekommit som 
utbrott på vilda fåglar. De senaste årens utbrott
i svenska tamhönsbesättningar talar för upp-
komsten av en ny sjukdomssituation. För när-
varande saknas kunskap om bakomliggande
orsaker. Observera att då symtomen vid botu-
lism i mycket liknar aviär influensa och new-
castlesjuka, måste man normalt först misstänka
och utesluta dessa båda epizootisjukdomar.

❘ ❙❚ 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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KLINISK MISSTANKE OM RABIES
En katt från Uppsalatrakten som efter en tid på
rymmen återvänt hem hade efter återkomsten
blivit aggressiv och bitit djurägaren. Katten
kunde inte äta, den hade ryckningar och 
slickade sig maniskt på tassarna. Symtom-
bilden gjorde att rabies inte kunde uteslutas.
Katten avlivades och undersöktes för rabies,
med negativt resultat.

RISKVÄRDERING, RABIES HOS 
SMUGGELHUNDAR
På Jordbruksverkets uppdrag har SVA gjort en
riskvärdering angående riskerna att få in rabies
via smuggelhundar. Enligt SVA är sannolik-
heten att en insmugglad hund är rabiessmittad
cirka två per en miljon insmugglade hundar.
Risken är liten, men direkt kopplad till antalet
hundar och deras ursprungsland. Om smugg-
lingen ökar, särskilt om den ökar från
högriskländer, så ökar risken för att få in rabies
i landet. Den viktigaste åtgärden för att minska
rabiesrisken är att krympa marknaden för in-
smugglade hundar och att stoppa de organise-
rade ligorna. Utifrån SVAs rapport menar
Jordbruksverket att hanteringen av insmugglade
hundar måste vara olika beroende på vilket

lågriskland eller land inom EU som hunden
kommit från. Hundar från högriskländer sätts
som alltid i karantän eller avlivas.

RABIESUNDERSÖKNINGAR FLADDERMÖSS
Liksom flera år tidigare pågår insamling av
döda fladdermöss för undersökning på SVA
avseende rabies. Den senaste månaden har två
fall uppmärksammats där djuren, innan de
dog, hade bitit människor. Det är viktigt att
sådan information bifogas när man skickar in
döda fladdermöss, då undersökningen i dessa
fall kan påskyndas och material eventuellt
undersökas även med konfirmerande tester.
Vid misstanke om humanexponering för rabies
skall smittskyddsläkare kontaktas. 

Hittills har inget fall av fladdermusrabies
påvisats i Sverige. Dock finns fladdermusrabies
bland annat i Danmark och det kan inte ute-
slutas att smittan spridits till svenska fladder-
möss. Vid hantering av levande fladdermöss
ska alltid handskar användas. Det ska poängte-
ras att man inte ska vara orolig för fladdermöss
som sådana. De är istället en tillgång för mil-
jön, t ex i trädgårdar. Mer information om
fladdermusrabies och de pågående undersök-
ningarna finns på SVAs webbplats www.sva.se.
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De senaste årens utbrott av botulism i svenska tamhönsbesättningar talar för uppkomsten av en ny
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Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

SVAR SE SIDAN 48

En sju år gammal tik kom till veterinärunder-
sökning för att ägaren upplevt att hunden 
blivit bukig den senaste månaden. Fallet är 
tolkat av Margareta Uhlhorn vid institutionen
för biomedicin och veterinär folkhälsoveten-
skap, avdelningen för bilddiagnostik och 
klinisk kemi, SLU.

Shetland sheepdog, tik, sju år gammal
ANAMNES: Matte tycker att hunden blivit bukig den
senaste månaden. Tiken löpte för ca två månader
sedan. Aptit och törst är normala. Matte upplever att
hunden är som vanligt förutom bukigheten.

KLINISK UNDERSÖKNING: Hunden är något spänd
men upplevs inte ömma vid bukpalpation. Dock
upplevs det som att en ökad massa finns i buken.

Inga vaginala flytningar kan ses. Auskultation av
hjärta och lungor är normal och inga förstorade peri-
fera lymfknutor kan påvisas. Klinisk undersökning i
övrigt utan anmärkning.

RÖNTGENUNDERSÖKNING: En vänstersidig lateral-
projektion (Figur 1) och en ventrodorsalprojektion
(Figur 2) tagna över buken.

Hur bedömer du bilderna?
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FIGUR 1. Vänstersidig lateralprojektion av buken hos den
undersökta hunden.

FIGUR 2. Ventrodorsalprojektion av buken hos
den undersökta hunden.

Apoteksdom tolkas olika

❘❙❚ En seger för monopolet, säger rege-
ringen om EG-domstolens dom om apo-
teksmonopolet. En dödsstöt för monopolet,
säger handeln. Tolkningarna av EG-dom-

stolens dom den 31 maj var mycket olika,
beroende på vem som läste domen.

EG-domstolen konstaterade i sin dom
att det svenska apoteksmonopolet som
det nu är utformat strider mot gemen-
skapsrätten, eftersom systemet tillåter 
diskriminering av läkemedel från andra
medlemsstater. Men domens konkreta
betydelse för monopolets framtid är oklar.

– Min bedömning är att apoteksmono-
polet blir kvar, men vi måste göra en del
anpassningar av regelverket, sa vård- och
äldreomsorgsminister Ylva Johansson i en
kommentar till Läkartidningen nr 23/05.
Enligt regeringens mening är det fortfa-
rande förbjudet för andra än apoteket att
sälja såväl receptbelagda som receptfria
läkemedel. ■

❘ ❙ ❚ noterat



Djuromsorg i fokus på årets
EAAP-möte 

Det smällde i flaggorna med sym-
boler för europeisk gemenskap och
samarbete utanför aulan vid SLU i
Uppsala när det närmade sig slutet
på en intensiv vecka för de ca 1000
deltagarna i årets EAAP (European
Association for Animal Production)
möte. När solen äntligen tittade
fram efter ihållande regn och kyla,
då var det dags att gå in och ta
plats för den avslutande runda-
bordsdebatten. Ämnet var något
att bita i, ”Ethical Values and
Economic Goals, Conflicts or
Complementarities in Animal
Production” skulle avhandlas på 
en och en halv timme.

Ämnet belyser i stora drag vad hela kon-
ferensen handlat om. Utvidgning av
Europa, vilka konsekvenser det får för
lantbruksdjuren och de stora skillnader i
synsätt som fortfarande råder. Ett stän-
digt återkommande uttryck är ”animal
welfare”, men vad det egentligen inne-
bär för var och en av deltagarna är med
all säkerhet ganska varierande. 

Organisationen EAAP grundades
1949 och årets möte var den 56:e årliga
forskningskonferensen. EAAP har till
syfte att vara ett diskussions- och presen-
tationsforum för arbete kring olika forsk-
nings- och utvecklingsfrågor inom hus-
djursområdet. Medlemsländerna är trots
namnet inte bara europeiska, även de
länder i Asien och Afrika som gränsar till
Medelhavet är med. Konferensen är dock
öppen för alla som är intresserade och
på årets deltagarlista fanns många repre-
sentanter från andra delar av världen.

EAAP-mötet är framför allt ett
forskarmöte och det vetenskapliga pro-
grammet var digert, 36 sessioner, 700
vetenskapliga föredrag i form av munt-
lig framställning eller posters och en
mängd övriga aktiviteter som studie-
resor och seminarier. För att få ut något
av en sådan här jättekonferens bör man
ha en viss vana. ”Som doktorand spring-
er man omkring och vill höra allt, men
begriper absolut ingenting. Man är helt
enkelt på fel nivå” avslöjar en numera
välmeriterad agronom.

KONSUMENTEN BESTÄMMER
Till skillnad från de specialiserade
sessionerna inom genetik, nutrition,
fysiologi, nöt, får och getter, hästar,
djurhållningssystem och djurhälsa skulle
rundabordsdebatten angå alla. Ett par
hundra åhörare bänkade sig för att lyssna
och få möjlighet att ställa frågor till
panelen. 

Vid runda bordet satt Unni Kjärstad,
konsumentforskare, Pieter Knap, chefs-
genetiker vid Pig Improvement
Company, Frans Stafleu, veterinär från
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Fler stjärnor på flaggan, EAAP-mötet belyste en del av konsekvenserna av ett 
utvidgdat EU. 



Utrechts Universitet med etikfrågor som
specialitet samt Annika Åhnberg, numera
fristående konsult med ett förflutet som
jordbruksminister. 

Som utgångspunkt i debatten ställde
moderatorn, Peter Sylwan, en fråga som
var och en bara fick besvara med ja eller
nej. Frågan löd ”råder det en konflikt
mellan etik och ekonomi?” Ja, menade
Unni Kjärstad, kanske, var Frans
Stafleus ”felaktiga” svar medan Pieter
Knap och Annika Åhnberg utan att
tveka en sekund svarade nej.

Så långt rådde en viss oenighet i
panelen. Men efter en trevande inled-
ning och lite ”peppning” av moderatorn
verkade alla på något sätt eniga om att
det är konsumenten som ”bestämmer”.
Konsumenten vill ha valuta för pengarna,
konsumenten måste vara villig att betala
för djurens välmående, konsumenten
måste ha förtroende för producenten,
konsumenten måste inse att det finns
”status” i specialmärkta varor. 

– Man måste inom animalieproduk-
tionen spela på samma strängar som
andra producenter, ”it brings you a 
happier life”. I det fallet är det ingen
skillnad mellan märkeskläder och mat,
menade Annika Åhnberg. Men man
måste självklart skilja på bra marknads-
föring och ljug. 

Både Annika Åhnberg och Unni
Kjärstad tryckte på att det duger inte att
använda konsumenten som ”sköld” och
säga att vi producerar det konsumenten
vill ha, utan att producenterna också för
sin egen skull måste driva på gällande
mervärdet i att djuren får det bättre.

– Att få Europas bönder att satsa på
”bättre” (åsikterna om vad som verk-
ligen är bättre är ju inte direkt överens-
stämmande alla bönder emellan) djur-
hållning om det inte lönar sig är svårt,
påtalade Frans Stafleu, som bland annat
har forskat kring holländska bönders
etik och moral. Han berättade att de
visst vill göra förändringar men ser sig
själva som offer för systemet. 

– Inom hela EU  finns det idag djur-
hållningssystem som är anpassade till
producenten. Vi utvecklar det bönderna
vill ha, fyllde Pieter Knap i. Om vi 
kräver att producenterna ska ändra till
system som innebär mer arbete och
sämre lönsamhet, kommer de bara att

flytta ut ur EU-området. Djurhållning
är inte ett ämne som är begränsat till
EU, det är globalt.

”SJÄLVA IDÉN MÅSTE VARA 
KONFLIKTFRI”
– Ska man få igenom förändringar
måste själva idén vara konfliktfri, menade

Annika Åhnberg och hänvisade till en
filmsnutt som visats tidigare om grisar i
lösdrift. Exemplet var tydligt, sade hon,
hur man kan kombinera djuromsorg
med bättre lönsamhet. 

Vid en frågestund efter debatten
vände hon sig också emot att producera
djur genom genmanipulation, ständig
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Veterinär samordnare för
småskalig slakt

❘❙❚ Veterinärinspektör Paulo Kisekka blir
samordnare för småskalig slakt på
Livsmedelsverket, meddelande Land
Lantbruk den 14 juni. Efter semestern
samlar han till stormöte om framtiden.

Tjänsten som samordnare för den små-
skaliga slakten är unik. Normalt får inte en
myndighet med kontrollansvar även ge
rådgivning i samma frågor, det blir dubbla
stolar. Men nu görs ett undantag för att
stötta den småskaliga slakten. – Jag kom-
mer inte att jobba som myndighetsperson.
Jag frånträder den rollen och går in som
konsult, säger Paulo Kisekka.

Till årsskiftet kommer han att biträdas
av Jan Erik Eriksson som jobbat länge på
verket med frågor som rör småskalig
slakt. Man räknar alltså med att det blir
mycket att göra?

– Jag misstänker att det blir väldigt

mycket. Vi vet att behovet finns, men 
har varit förhindrade av principen att en
myndighet inte får syssla med rådgivning.
Nu hoppas vi att det blir en vågeffekt, 
att fler ska våga satsa på småskalig slakt,
säger Kisekka till Lantbruk.  ■

medicinering eller andra åtgärder som
får dem att ”passar in” i ett produk-
tionssystem. 

– Här krävs engagemang från veteri-
närkåren att ringa in de värsta avarterna
i respektive land, ansåg Annika Åhn-
berg. 

Många ämnesområden under mötet

hade fokus på djurhållning och etiska
frågor. John Claxton, som represente-
rade EU och finansiering därifrån,
berättade att betydligt större resurser
kommer att avsättas till forskning inom
dessa ämnesområden de närmaste sju
åren. Hittills har nästan allt handlat om
ren matproduktion, nu har man för-

dubblat forskningsanslagen för att inne-
fatta områden som t ex att arbeta fram
etiska regler för kloning, hantering av
sportdjur (eller som Frans Stafleu sköt
in ”att säga ja till EU är inte detsamma
som att gilla tjurfäktning”) och det 
övergripande område som kallas djur-
omsorg.  ■
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Deltagarna vid den avslutande rundabordsdebatten, fr v Unni Kjärnes, Pieter Knap, Annika Åhnberg och Frans Stafleu.
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SEMESTERSTÄNGT 
PÅ FÖRBUNDSKANSLIET

I år har veterinärförbundets kansli stängt under vecka 28. 
Vid mycket brådskande fall kan kontakt tas med 
nedanstående personer mellan kl 09.00 och 10.00.

Förbundsordförande Karin Östensson, tel: 070-461 14 46
Kansli- och ekonomichef Per Carlsson, tel: 070-567 12 35
Förhandlingschef Anders Lefrell, tel: 070-418 07 99



I mitten av mars anordnade Svenska
Djurhälsovården sin årliga fortbild-
ningskonferens, denna gång i Bålsta
norr om Stockholm. Det vetenskap-
liga programmet var digert, och
konferensen invigdes av självaste
jordbruksministern. Med dessa
förutsättningar var det inte konstigt
att ett stort antal veterinärer sökt
sig till mötet.

Svenska Djurhälsovårdens VD Jan Åke
Robertsson gladdes i sitt inledningsan-
förande över de närmare 200 deltagare
som anmält sig till årets fortbildnings-
konferens. Förutom svenska djurhälso-
och distriktsveterinärer fanns även vete-
rinärer från Norge, Danmark och
Finland på plats, liksom tjänstemän från
de svenska veterinära myndigheterna.

– Det är ett bistert klimat för näringen
nu, med mer att göra till en lägre kost-
nad, konstaterade Jan Åke Robertsson.
Samtidigt har sjukdomen PMWS
(Postweaning Multisystemic Wasting
Syndrome) fått fotfäste i grisbesättningar
i Sverige, vilket innebär en stor utma-
ning för Svenska Djurhälsovården
(SvDHV). – Om sjukdomen skulle 
etablera sig som i Danmark skulle det
kosta ca 40 miljoner kronor/år för upp-
födarna, sade Robertsson. SvDHV har
därför fått i uppdrag av Jordbruksverket
att stoppa spridningen.

Även inom andra områden får
SvDHV:s verksamhet en allt större bety-
delse. Jan Åke Robertsson nämnde t ex
bekämpning av fotröta hos får, bevak-
ning av antibiotikaresistensutvecklingen
och kartläggning av smittskyddsrisker i
stora besättningar. Han välkomnade
också initiativet med ett veterinärt nät-

verk för svenska mervärden, då han
menade att veterinärer måste höras mer
i samhällsdebatten om låga matpriser
kontra livsmedelskvalitet.

DJURHÄLSA VIKTIGT FÖR 
MERVÄRDEN
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
plockade upp tråden om svenska mer-
värden i sitt anförande. Hon sade att
djurhälsan har ett nära samband med
svenskt kvalitetstänkande, och att hälso-
befrämjande arbete är en viktig del av
den framtida jordbrukspolitiken. Allt
arbete inom djurhälsoorganisationerna
är därför viktigt för att upprätthålla de
svenska mervärdena, konstaterade
ministern.

Från regeringens sida kommer man
att fortsätta försvara de svenska salmo-
nellagarantierna, fortsatte Ann-Christin

Nykvist. Hon trodde dock att det skulle
vara svårt att utöka dessa till att även
gälla köttberedningar, vilket framförts
som ett önskemål bland annat från vete-
rinärt håll. Å andra sidan ligger ansvaret
att hantera smittskyddsproblemen inte
bara på regeringen utan även på impor-
törerna, ansåg Nykvist.

Salmonella är för övrigt en nyckel-
sjukdom både för djurhälsa och livs-
medelssäkerhet, påtalade ministern.
Utvecklingen inom EU går ändå åt rätt
håll när det gäller zoonoser, menade
hon. Man måste bevaka hela kedjan,
som börjar med friska djur. EU närmar
sig det svenska tänkandet inom detta
område, bedömde Ann-Christin Nykvist.

Djurskyddet var en annan central
fråga som jordbruksministern belyste. 
– Vi kommer att lägga 15 miljoner kro-
nor extra till forskning inom djurskydds-
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Innehållsrik fortbildningskonferens
för djurhälsoveterinärer

– Det är ett bistert klimat för näringen nu, med mer att göra till en lägre kostnad, 
konstaterade Jan Åke Robertsson.

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS



området i årets budgetproposition, sade
hon. I fråga om regelverket för djur-
transporter var ministern dock inte
nöjd. – Ett första steg mot bättre regler
tog EU i höstas, när man beslutade om
bättre övervakning och bättre utbild-
ning av transportörer, konstaterade hon.
Dock togs inget beslut om nya trans-
porttider. Sverige lade därför ner sin röst
för att markera att liggande förslag inte
var tillräckligt, berättade ministern.
Regeringen arbetar nu vidare i frågan,
lovade hon.

NYA BESIKTNINGSRUTINER
Efter de inledande övergripande anfö-
randena övertog mera fackinriktade
föredrag platsen på dagordningen. Först
ut var Viveka Larsson från Livsmedels-
verket, som redogjorde för framtidens
köttbesiktning på slakteri.

– Det är gamla principer för köttbe-
siktning som fortfarande styr verksam-

heten på svenska slakterier, sade hon.
Idag är det inte längre dynt och trikiner
som är de stora riskerna, utan salmonella,
yersinia, campylobakter, listeria och
VTEC. Dessa patogener upptäcks inte
och är inte betydelsefulla i köttbesikt-
ningen, sade Larsson.

Från den 1 januari 2006 börjar därför

en ny livsmedelshygienlag att gälla i
Sverige, som bygger på fyra EU-förord-
ningar. Principen i den nya lagstiftningen
är att den ska ha en helhetssyn på livs-
medelsproduktionen (”från jord till
bord”), den ska bygga på ett risktänkande
snarare än enskilda kontroller och
mycket av ansvaret läggs på företagen
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Salmonella är en nyckelsjukdom både för
djurhälsa och livsmedelssäkerhet, påtalade
jordbruksministern. EU närmar sig det
svenska tänkandet inom detta område,
bedömde Ann-Christin Nykvist.
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(inklusive primärproducenten). Den
officiella veterinärens (tidigare besikt-
ningsveterinärens) roll kommer att änd-
ras från dagens direkttillsyn till en risk-
baserad systemtillsyn.

Praktiskt kommer det nya så kallade
hygienpaketet att få konsekvenser för
flera grupper av veterinärer. Levande-
djursbesiktningen kommer t ex att
kunna få göras på gården av en officiell
veterinär, upp till tre dagar före slakt.
Nya regler för trikinkontroll ger också
den kontrollerande myndigheten möj-
lighet att förklara besättningar trikinfria,
och därmed slippa slakterikontroll.

BÄTTRE KONTAKT MELLAN 
VETERINÄRGRUPPER BEHÖVS
Michael Stampe försökte framtidsspana
hur den nya hygienlagstiftningen 
kommer att påverka djurhälsoarbetet.
Han trodde att en påbyggnad av den
traditionella hälsokontrollen med det
förebyggande salmonellaprogrammet
kan leda till att besiktningsveterinärerna
och slakteriföretagen kan rationalisera
kött- och trikinkontrollen. Besiktnings-
veterinärerna behöver information om
hälsotillståndet på gården, uppgifter om
sjukdomar hos djuren och protokoll
från obduktioner, för att kunna göra en
korrekt riskbedömning. SvDHV har till-

gång till denna information, men måste
få mer resurser för att kunna samman-
ställa och föra över den till besiktnings-
organisationen.

När det gällde levandedjursbesikt-
ning trodde Stampe dock inte att det var
realistiskt att en djurhälsoveterinär eller
besättningsveterinär skulle genomföra
den. – Kontroll av djuren i hemma-
besättningen är säkerligen dyrare än
levandedjursbesiktning av besiktnings-
veterinär på slakteri, spådde han.

En viktig förutsättning för att den
nya lagen ska fungera är att kontakten
mellan djurhälsoveterinärer och besikt-
ningsveterinärer blir bra, poängterade
Michael Stampe. Här fick han medhåll
från publiken, som klagade över försäm-
rade kontaktvägar sedan nödslakten och
sanitetsslakten försvann i Sverige.

Som slutinlägg i debatten framförde
Nils Holmgren från Skara farhågan att
konsumentförtroendet kan försämras
om livsmedelskontrollen på individnivå
blir sämre. De nya reglerna med risk-
analyser istället för kontroll får inte leda
till sänkt tilltro till livsmedelssäkerheten,
varnade han.

ANTIBIOTIKARESISTENS OCH PMWS
Fortbildningskonferensens första dag
avslutades med en redogörelse av anti-

biotikaresistensen hos lantbrukets djur,
presenterad av Anders Franklin från
SVA, och en temasession om PMWS.

I ett Europaperspektiv kunde Anders
Franklin glädjas över att resistensen mot
antibiotika i tillväxtstimulerande prepa-
rat minskat dramatiskt sedan EUs för-
bud mot tillväxtstimulerande antibiotika
1999. De orosmoln han kunde se vid
horisonten var en tilltagande resistens-
utveckling för MRSA (methicillin-resi-
stent Staphylococcus aureus) hos männi-
ska och mot ESBL (extended spectrum
betalactamases) i bakterier hos djur.
Bara MRSA dödar i Storbritannien varje
år fler människor än trafikolyckorna,
och om dessa bakterier sprids till säll-
skapsdjur är vi illa ute, menade Franklin.

På temat PMWS föreläste veteri-
närerna Poul Henning Rathkjen,
Danmark, Per Wallgren, SVA och Carl
Johan Ehlorsson, SvDHV. Från svensk
synvinkel kunde Per Wallgren meddela
att det i mitten av mars påträffats 18
besättningar med sjukdomen i landet.
Dödligheten i de svenska besättningarna
ligger på ca åtta procent, vilket interna-
tionellt sett är en låg siffra. Carl Johan
Ehlorsson redogjorde för de åtgärder
SvDHV satt in för att bekämpa PMWS
i suggpooler. I det inledande skedet 
verkar väl genomtänkta strategier ha en
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Besiktningsveterinärens roll kommer att ändras från dagens direkt-
tillsyn till en riskbaserad systemtillsyn, meddelade Viveka Larsson.

Michael Stampe trodde inte att levandedjursbesiktning kommer
att utföras av en besättningsveterinär i framtiden, även om den
nya lagen ger sådana möjligheter.
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potential att lindra effekten av sjuk-
domen, sade han.

DIGERT PROGRAM
Dag två av fortbildningskonferensen
bjöd på ett digert program med flera
parallella specialteman både om svin 
och idisslare. På svinsidan diskuterades
bland annat vacciner och utfodring, och
på nötsidan klövsjukdomar hos får 
och sjukdomsproblem i dikalvsuppföd-
ningen. I bästa stormötesstil pågick
dessutom en kommersiell produktut-
ställning intill föreläsningslokalerna.
Mötesdeltagarna fick sig därmed både
teoretisk kunskap och praktiska produkt-
nyheter serverade i lagom portioner. 

I kombination med det utförliga 
föreläsningskompendium som ingick,
kändes fortbildningskonferensen väl
planerad och seriöst upplagd. Svenska
Djurhälsovårdens årliga möte blir varje
år allt populärare för veterinärer inom
lantbrukssektorn. Det är inte konstigt
med tanke på konferensens kontinuer-
ligt förbättrade innehåll och kvalité.
SvDHV verkar ha hittat ett vinnande
koncept, vilket förstås ställer höga för-
väntningar även på nästa års möte.  ■
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Bara MRSA dödar i Storbritannien varje år
fler människor än trafikolyckorna, och om
dessa bakterier sprids till sällskapsdjur är
vi illa ute, menade Anders Franklin.
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”Husaga” av djur på 2000-talet

I Sverige anser vi att vi lever i ett
modernt, till och med postmodernt
samhälle. Vi berömmer oss gärna
för våra humanistiska ideal och vår
västerländska civilisation. På vissa
områden är det dock som om tiden
i det närmaste stått still. Ser man
på mäns våld mot kvinnor, barn
och djur i familjen tycks det gamla
samhällets husaga och husbondes-
välde intakt och orört av tidens tand.

På ledarsidan i Göteborgsposten i
november 2004 kunde man läsa om ett
ungt par som kommit in akut på djur-
sjukhuset Blå Stjärnan med sin lilla katt-
unge. Ledarskribenten hade hört hur
paret berättat att mannen blivit otålig på
katten som hoppat upp i deras säng och
därför slungat den i väggen.

Dagen efter kunde man i samma tid-
ning läsa att den så kallade Helén-man-
nen, enligt samstämmiga utsagor från
tidigare flickvänner varit brutal och att
han misshandlat dem, men också sina
egna hundar. En hund bröt han nacken
på. I december samma år skrev Afton-
bladet om en man som sköt sin flickväns
häst till döds efter ett gräl.

För ett år sedan stod det i en notis i
tidningen Metro om en man som när
hans hustru inte återvände till det
gemensamma hemmet som hon flytt
efter det att han misshandlat henne,
dränkte hennes katt genom att hålla den
i toaletten och spola om och om igen.

INTERNATIONELL OCH SVENSK
FORSKNING PÅ OMRÅDET
Nu är våldet inte alltid lika tydligt som i
ovanstående exempel. Det finns många
olika sätt på vilket mannen kan göra

djuren illa. Han kan negligera djurets
grundläggande behov av tillgång på
mat, vatten, värme och rastning. Vidare
kan han medvetet skrämma djuren och/
eller hota att göra dem illa om kvinnan
inte gör som han säger. I förlängningen
kan denna vanvård övergå i fysisk miss-
handel, ibland med dödlig utgång.

Genom att tydligt visa kvinnan att
han inte tillgodoser djurets behov eller
rent av skada dem blir hon bunden till
hemmet, vilket i sig är en del i mannens
försök att isolera kvinnan. Man kan säga
att mannen använder familjens djur på
ett instrumentellt sätt för att indirekt
skada kvinnan och med det också visa
vem som har den yttersta makten. 

I amerikansk forskning är det en
självklar utgångspunkt att det finns en
koppling mellan mäns våld mot kvinnor
och eventuella barn och mäns våld mot
familjens djur. Forskningen visar att en
viktig indikation på att kvinnans liv är i
fara är att mannen dödat ett eller flera av
familjens djur (1). Här är det av yttersta
vikt att försöka få kvinnan att lämna
hemmet. Något som kan vara proble-
matiskt om det finns ytterligare djur
kvar som hon vill skydda.

Veterinären först att upptäcka fara 
Den amerikanske forskaren Phil Arkow
(2) understryker i en artikel det uppen-
bara. En av de första utomstående som
får kunskap om situationen i familjen
kan vara en veterinär och/eller annan
personal på ett djursjukhus. Arkows
tumregel är: När djur är utsatta, är kvin-
nor och barn i riskzonen för övergrepp,
när kvinnor och barn utsätts för över-
grepp är djur i fara. En kunskap som bör
leda till att man på djurkliniker och
veterinärstationer utvecklar metoder för
att förhålla sig till denna problematik.

CARIN HOLMBERG, sociolog, Fil Dr och 
MARIA ERLANDSSON, vet stud, BSc VetPath.*

En man dränkte hustruns katt genom att hålla den i toaletten och spola om och om
igen, då frun flytt hemmet efter att ha blivit misshandlad. 
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Man pekar också på att det är särskilt
traumatiskt för barn att bevittna våld
mot djur eftersom de många gånger
identifierar sig med djuren. Speciellt
svårt upplever barn det när de inte kan
skydda sitt djur från våld. 

Djuret kvarhållande faktor
Sociologen Carin Holmberg har utifrån
en amerikansk förlaga utfört en pilot-
studie för att analysera svenska förhållan-
den (3). Holmberg konstaterar att
främst svenska kvinnojourer men även
en del brottsofferjourer möter kvinnor
vars djur utsatts för våld och även
dödats av mannen. Hon konstaterar att
djur fungerar som en kvarhållande faktor.
Med andra ord stannar kvinnan kvar i
relationen i hopp om att kunna hindra
mannen från att misshandla djuret. 

I vissa fall hotar mannen med att
döda djuren om kvinnan lämnar
honom. Detta skapar särskilda problem
i de fall som hon har större djur eller ett
stort antal djur. Bara att ordna med
transport och att hitta andra uppställ-
ningsplatser utgör svårigheter som hon
kanske inte kan lösa på egen hand.

Om/när hon till sist flyr hemmet för
att skydda sig själv och undkomma
ytterligare misshandel kan hon således
tvingas lämna kvar sina djur till en oviss
framtid. Det är heller inte tillåtet att ta
med djur till kvinnojouren, på grund av
de ökande pälsdjurallergierna bland
barn, varför även sällskapsdjuren riskerar
att lämnas utan fungerande skydd.

VETERINÄRENS MÖJLIGETER 
ATT AGERA
Vad kan man göra som veterinär? För
att återknyta till det första exemplet
skulle en erfaren veterinär tolka man-
nens misshandel av kattungen som ett
uttryck för situationen i hemmet. Med
kunskap om detta samband bör man
dela på paret och fråga kvinnan om 
hennes situation samt kanske även ge
henne telefonnumret till en kvinnojour. 

Det finns ofta en rädsla för att kvin-
nor skall uppleva frågor om våld i
parrelationen som kränkande. Men när
man gör screening inom mödravården
och på barnavårdscentraler och alltså
frågar om förekomsten av våld i förhål-
landet, menar de tillfrågade kvinnorna

att det är bra att den här typen av frågor
ställs. 

När ett skadat djur kommer till kli-
niken är det viktigt att veterinären kon-
staterar om den historia som berättas
om hur djuret ådrog sig sina skador
verkligen är förenad med själva skade-
bilden. Rimligen är det möjligt att se
om djuret utsatts för ett yttre våld som
inte uppstår på annat sätt än genom
misshandel. Diagnostisering av så kallade
non-accidental injury är inte någon
exakt vetenskap och flera faktorer spelar
in då misstanke uppstår (4, 5). Ytter-
ligare forskning med beskrivning av
typiska skador och symtom är av stor
betydelse.

Veterinärer måste således våga se och

ställa frågor när djur kommer till klini-
ken med olika typer av yttre trauma,
men även när det kommer in friska djur
för avlivning. 

Även länsveterinärer berörs
Men inte enbart den veterinära persona-
len bör utbildas i dessa frågor utan även
kommunala djurskyddsinspektörer och
länsveterinärer. Det är viktigt att kunna
agera skyndsamt och på flera plan sam-
tidigt. En önskan är att det finns funge-
rande jourhem för djur till de kvinnor
som lever i fara. 

Slutligen menar författarna att det är
av yttersta vikt att lyfta in frågor av
denna art i veterinärutbildningen. Något
som man även understryker i regeringens

En av de första utomstående som får kunskap om misshandel i familjen kan vara en
veterinär och/eller annan personal på ett djursjukhus. Arkivbild. 

➤



utredning om kvinnofridsuppdragen
från förra året (6). Sammantaget skulle
dessa åtgärder lyfta såväl djur som utsatta
kvinnor och barn in i 2000-talet och hus-
bondesväldet skulle bli ett minne blott.

KONKRETA TIPS FÖR VETERINÄREN
• Upprätta förebyggande kontakt med
lokal kvinnojour för kvinnans räkning.
Detta underlättar även vid behov av
besiktning av ett utsatt djur.
• När ett djur kommer till veterinären
med skador som misstänks vara tillkomna
genom avsiktligt våld bör denne, som

alltid, noggrant registrera djurets skador
samt även fråga hur situationen ser ut i
hemmet.
• Vid misstanke om brott mot kvinnan
bör veterinären fråga kvinnan om hon
och djuret har ett fullgott skydd samt
vid behov hjälpa dem vidare. En upprät-
tad kontakt med den lokala polisen kan
underlätta.
• Att veterinären har kontakt med akuta
djurhem kan vara ovärderligt i bråds-
kande fall.
• Om en hotad kvinna bestämmer sig
för att återvända till mannen bör veteri-

nären ifrågasätta djurens situation.
Samarbete med djurskyddsinspektör är
en värdefull uppföljning av fallet.
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När ett skadat djur kommer till kliniken är det viktigt att veterinären konstaterar om anamnesen verkligen är förenad med själva 
skadebilden. Arkivbild. 

➤

SVFs och Agrias understödsfonder
Medel ur förbundets understödsfond och Agrias understödsfond
för veterinärer utdelas i form av understöd till hjälpbehövande
veterinärer och deras efterlevande.

Ansökningsblankett och närmare upplysningar kan erhållas av
förbundskansliet, tel: 08-545 558 20, e-post: office@svf.se.

Skriftlig ansökan skall ha inkommit till Sveriges Veterinärförbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm senast måndagen den 3 oktober
2005.
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Så kallade kolyftar används ibland 
i samband med behandling av kalv-
ningsförlamning. Olika typer av
kolyftar finns på marknaden. I ett
domslut från november 2004 
dömdes en djurägare för djurplågeri
i samband med användande av en
kolyft. Djurskyddsmyndigheten har
fått frågor om bruket av kolyftar
och vill därför klargöra när dessa
ska användas och vilka typer som
är lämpliga ur djurskyddssynvinkel.

OLIKA TYPER AV KOLYFTAR
Kolyftar är tänkta att användas för att
lyfta eller stödja kon i resningsförsök i
samband med kalvningsförlamning.
Det finns flera olika typer av kolyftar.
En typ, den så kallade Gåxsjö-lyften och
andra ibland hemmabyggda varianter av
denna, består av två byglar som sätts
runt höftknölarna (1). Byglarna pressas
ihop och kon lyfts sedan med hjälp av
block och talja fästa i en takbjälke eller i
en lastmaskin (Figur 1). 

Andra typer är de som ger kon stöd
underifrån. Vanligast är en uppblåsbar
cylinderformad ballong av kraftigt
material (2). Den tomma ballongen 
rullas in under den liggande kon och
pumpas sedan upp med hjälp av en
kompressor medan ett par personer 
stöttar kon. Det finns även ballonger
med ”midja” som ger ytterligare stöd åt
kon (Figur 2).

En tredje kategori lyftar består av
band som läggs under kon och som
sedan vevas uppåt för att lyfta kon
(Figur 3).

ANVÄNDNING AV KOLYFTAR OCH
SKADOR PÅ KON
När veterinärstudenter vid SLU under-
visas om kalvningsförlamning poäng-
teras vikten av att kor med kalvförlam-
ning vänds ofta, och av att dessa kor får 
ligga på en tjock bädd av halm (Kristina
Forslund, personligt meddelande, 2005).
Behandling föregås alltid av en under-
sökning. Kor som har höggradiga nerv-
och muskelskador eller som har fläkt sig
ska avlivas/nödslaktas på plats. Vid
andra kalkbehandlingen tar man vid
den ambulatoriska kliniken, SLU, alltid

prov för analys av Ca, Mg och muskel-
värden i diagnostiskt syfte.

Bygellyften, den så kallade Gåxsjö-
lyften, används inte längre i undervis-
ningen. Tidigare användes den vid den
ambulatoriska kliniken vid den fjärde
kalkbehandlingen. Lyften var då väl
madrasserad i byglarna och satt på kon i
högst fem till tio minuter. Om det inte
fanns några lämpliga bjälkar i taket
användes en ställning att fästa lyften i,
vilket kunde vara farligt eftersom den
kunde välta. Lyften lånades inte ut från
kliniken utan veterinär var alltid närva-

FIGUR 1. Den så kallade Gåxsjö-lyften består av två byglar som sätts runt höftknölarna. 

Användning av kolyftar från ett 
djurskyddsperspektiv
DIANA VISKE, leg veterinär.*
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rande vid lyftförsöken (Arne Persson
och Bo Pehrson, personliga meddelan-
den, 2005). 

Skador efter bygellyft
Veterinär Helen Wahlström, som tidigare
arbetade på ambulatoriska kliniken,
SLU, beskriver i en artikel i veterinär-
tidningen 1984 att kliniken provat den
nya uppblåsbara kolyften (2). Den
beskrivs som skonsammare än tidigare
modeller. En anledning att den introdu-
cerades var de skador man konstaterat
på slakterier efter att lyftar med byglar,
typ Gåxsjö-lyften, använts.

Veterinär Per Englund vid Östersunds
slakteri uppger enligt artikeln att ”En
mängd skador ses som näppeligen kan
anses försvarbara från djurskyddssyn-
punkt. Sektionsbilden är oftast entydig,
med omfattande mekaniska muskel-
skador omkring höftbensknölarna
(krosskador med avslitningar av muskel-
fästen samt utbredda blödningar). Det
lidande som varit förenat med dessa ska-
dor måste ha varit avsevärt.” Liknande
förändringar uppges ha iakttagits på ett
flertal slakterier runt om i Sverige.
Därför gick man ifrån användandet av
bygellyften och idag används enbart bal-
longlyft i undervisningen (Arne Persson,
personligt meddelande, 2005).

Även vid obduktionsverksamheten
vid Konvex anläggning för kadaverde-
struktion i Stenstorp har veterinär Rune
Espefält hos kor noterat lokala väv-
nadsskador på och kraftiga blödningar
runt tuber coxae, blödningar som med
största sannolikhet orsakats av försök att
lyfta kor med bygellyft. Han poängterar
också de fynd av avlossningar i ileo-
sakralleden som utan att diagnostiseras
kan finnas hos kor som exempelvis ska-
das vid ett fall (Rune Espefält, personligt
meddelande, 2005). Sådana skador gör
användningen av en bygellyft ytterligare
plågsam.

AKTUELL DJURPLÅGERIDOM
I ett domslut i november 2004 (Udde-
valla tingsrätt, mål nr B 1915-04) döm-
des en djurägare för djurplågeri då han
underlåtit att tillkalla veterinär vid ett
fall av kalvförlamning och istället använt
en bygellyft på ett sätt som tillfogat kon
betydande lidande. Obduktion av kon
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FIGUR 2. Ballonglyften ger kon stöd underifrån.

FIGUR 3. En tredje kategori lyftar består av band som läggs under kon och som sedan
vevas uppåt och lyfter kon.
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visade blödningar vid höftbensknölarna
och i ljumskmuskulaturen samt avloss-
ning av ena sidans ileosakralled. Djur-
ägaren dömdes till villkorlig dom och
dagsböter för djurplågeri. Länsstyrelsen
ska enligt 29 § djurskyddslagen meddela
djurförbud för den som dömts för
djurplågeri. 

DJURSKYDDSMYNDIGHETENS
SLUTSATS
Lyftar med byglar som fästs runt kons
höftknölar kan orsaka kraftiga skador
och förvärra tidigare skador på kon.
Skadorna kan ses vid obduktion, men
kan vara svåra att bedöma på den levande
kon. Detta gäller också i vissa fall skador
så som avlossningar i ileosakralleden som
gör lyftförsök helt olämpliga, i synner-
het med en bygellyft. Bygellyften kan i

sig också orsaka avlossning.
Användning av bygellyftar kan inte

anses vara förenligt med 2 § djurskydds-
lagen som anger att djur ska behandlas
väl och skyddas mot onödigt lidande
och sjukdom. Endast lyftar som ger kon
ett skonsamt stöd underifrån kan an-
vändas utan att kon kan antas tillfogas
onödigt lidande. Den lyft som är mest
lämpad är den så kallade ballongen.
Lyftar med band som läggs under kon
kan också fungera relativt skonsamt om
banden är tillräckligt många och/eller
breda.

Kolyftar ska endast användas i samråd
med veterinär. Veterinären ska ha
undersökt och behandlat kon, samt haft
möjlighet att ta behövliga blodprover
för en korrekt diagnos och prognos.
Veterinären ska om möjligt vara närva-

rande vid lyftförsöket. Kon ska övervakas
på plats under hela den tid lyften
används, för att bedöma prognosen och
för att undvika att kon kommer till
skada genom att ramla av lyften. Om
behandling bedöms utsiktslös ska kon
avlivas så snart som möjligt.

R e f e r e n s e r

1. Jönsson G & Pehrson B. Ny lyftapparat
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KURSTRÄFF 
FÖR VETERINÄRER

årgång 69–74/75

Eftersom det är i runda slängar 35
och 30 år sedan vi började respek-
tive slutade på Stutis, tycker vi att
det kan vara dags för en kursträff.
Vi träffas på restaurang Atlantis 
på hotell Gillet i Uppsala lördagen
den 12 november kl 12–14 och
äter brunchbuffé tillsammans och
umgås sedan i salongerna någon
timma. Vi hoppas också på god
uppslutning på kvällens Phlugfest.
Det vore roligt om så många som
möjligt av kamraterna som gått 
alla eller bara något år tillsammans
med oss sluter upp.

Vi är glada och stolta över att
ha tillhört en årskurs, som produ-
cerat såväl direktörerna Håård 
och Rutegård som professorerna
Algers, Alenius och Gustafsson.
Ingen förhandsanmälan behövs
men vi är ändå glada om så
många som möjligt hör av sig till
lisbeth.jonsson@dv.sjv.se.

För kamraterna,
LISBETH JONSSON, MÄRTA HABY OCH

LARS BRATTBERG

The International Academy of Veterinary Chiropractic is pleased
to announce the next offering of their BASIC ANIMAL CHIRO-
PRACTIC COURSE in Germany. The Options for Animals (USA)
curriculum being utilized is recognized and accepted by the
International Veterinary Chiropractic Association (IVCA) and the
American Veterinary Chiropractic Association (AVCA).

Course Dates:
Module I Sacropelvic: Sep. 28th – Oct. 2nd 2005
Module II Thoracolumbar: Nov. 2nd – 6th 2005
Module III Cervical: Dec. 7th – 11th 2005
Module IV Extremities: Jan. 18th – 22nd 2006
Module V Integrated: Feb. 22nd – 26th 2006

Other dates taking place in the UK, please visit our webside.

Course fee: € 4.200
Individual modules: € 900
Location: Sittensen, Northern Germany
Total duration: 210 hours.

Course participation is open to veterinarians and doctors of chiro-
practic. Currently being taught in the United States and England
and Germany. The program focuses on both the dog and horse.
Further information is available under www.i-a-v-c.com.

For registration information contact:
International Academy of Veterinary Chiropractic,
Hauptstr. 34, 27419 Tiste, Germany.
Tel: 00 49 4282 590099, Fax: 00 49 4282 591852
E-mail: IAVC2004@hotmail.com

VETERINARY CHIROPRACTIC COURSE
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ANNUAL CONFERENCE FOR BOVINE VETERINARY PRACTITIONERS AND PRODUCTION
CONSULTANTS

Take part in the Cattle Consultancy Days 2005 to be held at Best Western Hotel Nyborg Strand,
Nyborg, Denmark September 1-2, 2005.

For further information 

please visit our website

(www.ccdays.com) or 

contact the conference 

secretariat:

Cattle Consultancy Days
c/o DDD-Kursus

Emdrupvej 28A

DK-2100 København Ø

Phone: +45 3871 0888

Fax: +45 3871 0322

E-mail: kursus@ddd.dk

Why attend this event?
The CCDays 2005 will provide you with 

a unique opportunity to learn how to

manage issues concerning health, welfare,

productivity and economic efficiency in

the dairy cattle herds and to debate on

the latest trends and developments.

What to expect at this event?
Plenary sessions will focus on the issues:

� From cow to business – globalization/

herd size.

How to manage both the economic

and ethical challenge in the dairy 

industry in Europe after the latest 

EU-reform.

� Loser-cow – what is that?

Focus on cow mortality and loser-cows

in large dairy herds. How do we reduce

the cow mortality and the number of

loser-cows?

Breakout sessions will explore and 

examine the issues:

� Reduction of calf mortality in the 

industrial dairy herd with a mini-

mum of manpower and costs.

� How the farmer and the consultants

can make use of the options for 

automation in the dairy herds.

� Production efficiency and animal

health economics in the dairy herd.

� Laminitis.

In addition a plenary session will focus on

practical experiences from consultants.

Different workshops and other inter-

active education activities will provide

the following opportunities:

� Obtain knowledge and under-

standing on essential issues related 

to organisation of advisory services.

� Learn how to implement new 

methods to improve the outcome 

of your daily practice.

� Get practical ideas, which can be 

turned into action.

Make the most of the networking oppor-

tunities with other Bovine Veterinary

Practitioners and Production Consultants

in the conference exhibition area and

during the social events.

Who will attend?

� Bovine Veterinary Practitioners

� Bovine Production Consultants

� Providers of Services and Goods

� Public Authorities

� Students

The conference language is English.

Conference registration fee: DKK.

2950 + 25% VAT.

All participants must submit com-

pleted registration forms which is

available on the conference website

www.ccdays.com. On the website 

you will find the updated conference 

programme as well as other useful 

information about the conference.

Cattle Consultancy Days 2005
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En djurägare anmälde veterinär NN
för felbehandling av en valptik. 
NN bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägarens tik började valpa, och när
klockan var 23.30 insåg hon att något
var fel och ringde till en veterinär.

Jourhavande veterinär som svarade på
kliniken var NN. Djurägaren berättade
att två valpar kommit fram, den senaste
klockan 20.30, men att det sedan var
stopp. Ägaren var emellertid övertygad
om att det fanns en valp kvar. Eftersom
tiken var lugn mellan värkarna ansåg
NN att man kunde vänta. Klockan
01.30 kontaktade djurägaren NN igen
och berättade att hon kände valpen och
att den säkert befann sig i någon form
av felläge. Då kom det till hennes
kännedom att den ordinarie veterinären

inte var i tjänst. Vidare sade NN att
tiken kunde vänta till nästa dag för ett
eventuellt kejsarsnitt. 

Klockan 02.30 ringde djurägaren till
NN ännu en gång, eftersom de födda
valparna inte fick någon ro i och med att
tiken inte ville ägna sig åt dem. Hon
berättade att den ofödda valpen inte
kom längre ut och att hon önskade att
NN skulle titta på tiken före ett even-
tuellt kejsarsnitt. Först då sade NN att
han inte kunde utföra ett sådant ingrepp
men att han skulle försöka kontakta den

Ansvarsärende

Jourhavande veterinär kunde inte 
utföra kejsarsnitt

ansvarsärende
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ordinarie veterinären. Efter några
minuter ringde han tillbaka och
meddelade att han inte hade kunnat
nå den ordinarie. NN rådde djur-
ägaren att försöka kontakta en viss
annan veterinär. Ägaren ringde till
denna veterinär och tiken kom under
veterinärvård och genomgick ett kej-
sarsnitt. Man fann en död valp samt
att livmodern hade brustit.
Djurägaren anser att veterinär NN
skulle ha lämnat över fallet till en
kompetent veterinär tidigare.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
NN kontaktades kl 23.30 av djur-
ägaren, angående hennes tik som
hade börjat valpa tidigare under kväl-
len. Tiken hade fött fram två valpar
men ägaren misstänkte att det kunde
finnas fler. Tiken hade enligt djur-
ägaren kortare perioder av krystvärkar
men var för övrigt lugn. Efter att ha
diskuterat hundens tillstånd enades
de om att avvakta. Ägaren skulle
dock genast ringa tillbaka om tikens
allmäntillstånd försämrades eller om
värkarbetet fortsatte utan resultat.
Strax efter 01.30 ringde hon igen och
berättade att krystvärkarna hade till-
tagit samt att hon nu kunde känna
en valp vaginalt. Valpen verkade inte
förflyttas av tikens krystningar. NN
förklarade att detta troligen skulle
komma att kräva ett kejsarsnitt och
att han inte bedömde sig vara kom-
petent att klara av det på egen hand
på jourtid. Vidare berättade NN att
hans arbetsgivare inte var i tjänst och
att det i regionen inte fanns någon
jouröppen smådjursklinik. Den enda
andra jourpassning som fanns uppe-
hölls av distriktsveterinärstationen,
men så vitt NN visste saknade även
de möjlighet att utföra kejsarsnitt på
jourtid. Det tidigaste kejsarsnitt han
kunde få till stånd var påföljande dag
då arbetsgivaren åter var i tjänst. 

Klockan 02.30 ringde djurägaren
åter och berättade att valpen inte
hade rört sig den senaste timmen.
Hon ville att NN skulle utföra ett
kejsarsnitt. NN upprepade vad han
tidigare hade sagt, att det inte finns
någon klinik med resurser att utföra

ett kejsarsnitt under jourtid i regio-
nen samt att han inte själv kunde
utföra ingreppet. NN sökte då sin
arbetsgivare hemma utan att få tag på
honom. NN upprepade att den enda
andra jouren fanns på distriktsveteri-
närstationen men att han inte trodde
att de heller hade möjligheter att
utföra ingreppet. Dock uppmanade
NN djurägaren att ringa till distrikts-
veterinärstationen. Han nekade ald-
rig att undersöka hunden men han
kunde inte utföra något kejsarsnitt.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Statens jordbruksverk ansåg inte att
veterinär NN agerat försumligt i sin
yrkesutövning.

ANSVARSNÄMNDENS 
BEDÖMNING
Den som under kvälls- och nattetid
håller öppet en jourmottagning på
ett så stort område som den aktuella
regionen måste rimligen räkna med
att det under jourtiden kan inträffa
situationer som kräver veterinärmedi-
cinska insatser av mer än enkelt slag.
I den mån som den tjänstgörande
veterinären själv saknar kompetens
att utföra operativa ingrepp såsom
kejsarsnitt eller liknande är det en
uppgift för veterinären att kunna hän-
visa till bakjour eller annan klinik.
En veterinärklinik som har påtagit
sig ansvaret att driva jourtjänstgöring
bör ha inarbetade rutiner för sådana
fall som att tjänstgörande veterinär
saknar en viss kompetens.

En veterinär måste vidare ta i
beaktande komplikationer till en för-
lossning såsom livmoderbristningar
eller andra tillstånd som kräver
smärtlindring eller avlivning. En
valptik med intermittenta krystvär-
kar skall undersökas omgående. En
tik, som krystar, tål inte att vänta i
mer än två timmar. Djurskydds-
skälen är då uppenbara. Veterinär
NN kunde därför enligt ansvars-
nämnden inte undgå en erinran, 
vilket också tilldelades veterinären.

JOHAN BECK-FRIIS



Veterinärförbundets styrelse och
SVS kollegium träffades under ett
gemensamt internatmöte den
24–25 maj. De förtroendevalda
ägnade en stor del av mötes-
tiden åt att dra upp över-
gripande riktlinjer för
förbundets framti-
da arbetsformer.

Tisdagen den 24 maj och onsdagen den
25 maj träffades förbundsstyrelsen och
SVS-kollegiet vid ett tvådagars internat-
möte utanför Uppsala.

Under den första dagen genomfördes
diskussioner om för SVF och SVS viktiga
frågeställningar. Förmiddagen ägnades
åt grupparbeten och gemensam sittning
kring frågeställningen: Hur skall den
framtida verksamheten se ut för SVS?
Självklart dominerades diskussionen av
frågan om den framtida kursverksamhe-

ten och hur den skall byggas upp. 
Både specialistutbildningen och den
fortlöpande kompetensutbildningen är
viktiga för veterinärkåren. Utbildnings-
behovet är stort. Skall kursverksamheten
drivas i ett eget utbildningsföretag eller
skall tjänsten köpas in?

Under eftermiddagen arbetades med
frågeställningen: Hur kvalitetssäkrar vi
förbundets verksamhet genom policy-
dokument? Vad syftet är med veterinär-
förbundet framgår av stadgarnas ända-
målsparagraf. Vad vi skall göra är ganska
tydligt fastställt men hur vi skall göra
det är inte alltid klart uttalat. Alltså 
försöker förbundsstyrelsen ta fram
dokument som är strategiska för att
säkra kvalitén i förbundets arbete och
fortsatta utveckling. Detta arbete är inte
avslutat utan kommer att pågå under en
tid framöver.

Under onsdagen hölls ett separat
sammanträde med förbundsstyrelsen
och där avhandlades bland annat föl-
jande punkter:

SVFs OMORGANISATION
Rapportering gavs om läget beträffande
nomineringsprocessen av kandidater till
förtroendeposterna som skall vara klar
till den 1 juli. När förslagen inkommit
skall valnämnden gå igenom nomine-
ringarna. Därefter kommer en presen-
tation av de nominerade i veterinärtid-
ningen, och valprocessen går vidare.

EKONOMISK ERSÄTTNING FÖR
VISSA UPPDRAG
Antalet veterinärer som genomgår specia-
listkompetensprov har under de senare
åren ökat kraftigt. Detta medför att de
som ingår i examinations- och styrkom-
mittéerna (ESK) fått en mycket större
arbetsbörda med examensarbeten. Det
är ett tidskrävande arbete som får för-
läggas till fritiden.

Frågan om hur man löser en eventuell
ersättning till dem som utför det arbetet
diskuterades.

DJURFÖRSÄKRINGAR
För närvarande pågår samtal med ett av
djurförsäkringsbolagen om möjligheter
för förbundets medlemmar att få högre
rabatter än idag för sina egna djurs för-
säkringar.

RESEBYRÅAVTAL
SVF har tecknat ett avtal med en rese-
byrå som skall boka alla resor som behö-
ver göras av anställda, förtroendevalda
och de som har ett uppdrag där för-
bundet står för kostnaderna. Närmare
information om avtalet samt dess
tillämpning fås från veterinärförbundets
kansli.

PER SAHLANDER

Ledamot i förbundsstyrelsen

Rapport från förbundsstyrelsen i maj 2005 

❘ ❙❚ från styrelsen

46 N U M M E R  8–9 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G



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  8–9 • 2005 47

Veterinär Pia Gustås, institutionen
för anatomi och fysiologi, SLU, för-
svarade fredagen den 27 maj sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln: ”A
Biomechanical Study on the Hoof
Impact at the Trot”. Opponent var
dr Willem Back, Utrecht University,
Nederländerna.

I avhandlingen presenteras studier av
den mekaniska belastningen på hästens
ben vid hovens uppbromsning vid isätt-
ningen i marken och hur dämpningen
av stötvågor sker i hästens ben när den
rör sig i trav.

De tre inledande studierna utfördes
med hästar som travade vid hand och
den fjärde studien utfördes under natur-
liga träningsförhållanden framför sulky
på travbana. Mätutrustning var accelero-
metrar som registrerade hovens hastig-
hetsförändringar, kraftmätningsplatta
och höghastighetsvideo. 

Sammanfattningsvis kan hovens upp-
bromsning indelas i två faser. Den första
delen karakteriseras av en snabb inle-
dande uppbromsning (stöt) orsakad av
islaget mot marken. Den resulterande
stötvågen dämpas snabbt vid fortled-
ningen genom den inledningsvis lätt
belastade hoven och de nedre benseg-
menten och tycks vara försumbar ovan-
för kotleden.

Den andra fasen karakteriseras av en
belastningsökning som pressar samman
bensegmenten och medför att kotleden

sträcks. Denna belastning påverkas av
friktionen och bromsverkan mellan hov
och underlag i horisontalled.  

De snabba rörelserna hos de distala
bensegmenten och den snabba kraftut-
vecklingen mellan hov och underlag ger
ett karakteristiskt uppbromsningsmöns-
ter, som föreslås vara en god indikator
på omfattningen av den mekaniska
stress som hoven utsätts för vid land-
ningen.

Resultaten från avhandlingen ger för-
nyad kunskap om den viktiga interak-
tionen mellan hov/sko och underlag vid
isättning och uppbromsning. Kunska-
pen kan tillämpas vid utvecklingen av
för hästen skonsammare underlag och
hästskor och vara ett led i förebyggande
av skador. Kunskapen kan också utnytt-
jas för att kontrollera belastningen vid
träning och rehabilitering.

Studie av hovens uppbromsning vid trav

disputationer

Veterinär Anna Edner, institutionen för
kliniska vetenskaper, SLU, försvarade
fredagen den 10 juni sin avhandling
för veterinärmedicine doktorsexamen
med titeln ”Effects of Anaesthesia 
on Haemodynamics and Metabolism
in Horses”. Opponent var dr Polly
Taylor, Cambridge University,
Storbritannien.

Komplikationer relaterade till det mus-
kulo-skeletala systemet (frakturer och
narkosrelaterade myopatier) efter söv-
ning är vanligare hos häst än hos andra
djurslag. Narkosrelaterade myopatier
har visats hänga samman med sänkt
blodtryck under narkosen, vilket resul-

terar i försämrad genomblödning i
musklerna och troligen även hypoxi och
ischemi.

I avhandlingsarbetet studerades den
perifera genomblödningen i relation till
den centrala cirkulationen under narkos,
och även det kroppsliga svaret på farma-
kologiska provokationer under olika
typer av forcerad ventilation. Resultaten
visade bland annat att perifer cirkulation
hade ett närmare samband till hjärt-
minutvolymen än till det arteriella blod-
trycket. Vidare påverkade intermittent
tryckventilation av hästen både den cen-
trala och den perifera cirkulationen
negativt, jämfört med spontanandning.
Den centrala blodgenomströmningen
upprätthölls bättre men andningen
hämmades mer under propofol-ketami-
nanestesi än under isoflurananestesi. 

Hos kliniskt friska hästar orsakade
både inhalationsanestesi och propofol-

ketaminanestesi ett anaerobt metaboliskt
svar med ökande mängder mjölksyra i
plasma och muskulatur. Många kolik-
hästar fick sövas med kraftigt påverkad
metabolism på grund av ett ökat sym-
patikuspåslag orsakat av smärta och
otillräcklig cirkulation. ATP-nivåerna
var låga hos dessa hästar vid början av
narkosen, men anestesin försämrade
inte vidare den metabola stressen.
Hästar som dog eller avlivades i samband
med sövningen hade de högsta koncent-
rationerna av mjölksyra i plasma och
muskulatur. Nivån av mjölksyra i blodet
hos en kolikhäst visade sig vara en viktig
markör för att förutsäga hästens chanser
att överleva.

Under den första veckan efter narkos
var såväl metabolismen som elektrolyt-
balansen påverkad hos både kolikhästar
och friska hästar, men påverkan var större
hos kolikhästarna.

Mjölksyra viktig markör inför narkos av häst

disputationer



Vilken är din diagnos? – Svar

RÖNTGENUTLÅTANDE
På båda projektionerna ses enstaka svarta prickar
framför allt överprojicerat på levern, vilket är arte-
fakter från diabilder. 

De lindrigt gasfyllda tunntarmarna är förskjutna
kranialt, något till höger och dorsalt. Även kolon är
tryckt dorsalt av en relativt välavgränsad process som
upptar större delen av buken och är något pumpa-
formad. Överprojicerat på den kraniala delen av pro-
cessen ses enstaka mjukdelsslyngor – sannolikt tunn-
tarmar. På lateralprojektionen (Figur 1) ses även en
ca 1 cm lång mjukdelsslynga som sträcker sig från
centrala delarna av processen i kaudal riktning.
Kaudalt om processen ses en rundad mjukdelsstruk-
tur som sannolikt är urinblåsan. På båda projektio-
nerna kan båda njurarna ses i normal position.
Levern bedöms ha en normal storlek då ventrala
begränsningen sträcker sig strax kaudalt om revbens-
bågen och har en relativt spetsig form. Mjälten är
svår att säkert identifiera på bilderna – möjligen
lokaliserad precis kaudalt om den ventrala leverloben
på lateralprojektionen. Den stora processen som
upptar större delen av buken bedöms ha fettäthet.

DIFFERENTIALDIAGNOSER OCH DISKUSSION
När man bedömer röntgenbilder är det viktigt att
man är systematisk och verkligen läser av all infor-
mation som finns i bilden innan man drar slutsatser
om eventuell diagnos. När det gäller bukbilder bru-
kar man ha en lista med fem olika kriterier som man
ska titta på för varje organ: läge, antal, form, storlek
och täthet. Det faktum att tarmarnas läge är för-
skjutet kraftigt kranialt och dorsalt talar om för oss
att det är en avgränsad process i buken som tar upp
stor plats. 

I detta fall är det lätt att tro att processen kan vara
t ex en mjältnybildning, en gigantisk pyometra eller
en enorm urinblåsa, men då glömmer man bort att
titta på tätheten hos processen. Det faktum att man
så tydligt kan se tunntarmarna överprojicerade på
processen, liksom den kaudalt belägna sannolika
urinblåsan, gör att alla mjukdelstätheter är diskvali-
ficerade eftersom det då inte skulle gå att skilja ut
mjukdelstäthet från mjukdelstäthet. Jämför man tät-

heten på processen med tätheten hos det retroperito-
neala fettet ser man likheten, även om de centrala
delarna av processen kan tyckas något tätare. Detta
förklaras dock av att processen där har störst dia-
meter och volymen där är större än i det retroperito-
neala området. Hur mycket röntgenstrålning som
absorberas påverkas inte bara av densiteten hos en
viss vävnad utan också av mängden/volymen. 

Den kaudalt belägna mjukdelsslyngan som ses
framför allt på lateralprojektionen representerar ett
livmoderhorn (man kan faktisk även ana äggstocken)
som storleksmässigt är inom normalvariationen.

Slutlig diagnos
Platskrävande process i bukhålan med fettäthet.
Lipom eller möjligen liposarkom är differentialdia-
gnoser.

Vid operation kunde ett 4 kg tungt lipom avlägs-
nas från bukhålan. Lipomet utgick inte från bukväg-
gen utan från det intraperitoneala fettet. Dessutom
visade sig livmodern ha cystiska förändringar i 
väggen varför även en ovariehysterektomi utfördes.
Operationen var lyckad och hunden tappade många
procent av sin kroppsvikt.

Lipom är den vanligaste typen av mesenkymala
tumörer hos hund och är en benign process som
vanligast förekommer i den subkutana vävnaden.
Det finns dock rapporter där lipom förekommer
inuti kroppshålorna hos hund och då kan påverka
respirationen, cirkulationen och mag-tarmkanalens
funktion beroende på lokalisation.

Litteratur
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Insändarna har varit med om en
spännande kulturresa för veteri-
närer, och delar med sig av sina
erfarenheter från resan till
veterinärtidningens läsare.

Tillsammans med en resebyrå ordnade
veterinären K G Linderholm under maj
månad ånyo en mycket trevlig veterinär-
resa, som denna gång gick till Holland
och Belgien. Temat för resan var musik,
konst och blommor, och var ordnad
som en kryssning på kanalerna och flo-
derna som dessa länder är så rika på.

Under en veckas kryssning med dag-
liga högkvalitativa konserter både på
båten och iland fick vi under sakkunnig
ledning se de vackra stadskärnorna i
Amsterdam, Gouda, Gent, Rotterdam
och Antwerpen. I Antwerpen fick vi
möjlighet att beskåda stadens minnes-
märken som katedraler med målningar
av de gamla mästarna och konstmuseer
med såväl äldre som yngre konst. De
enorma odlingarna av framför allt
tulpanlökar, där man enligt uppgift tagit
fram 100 000 olika varianter, impo-
nerade på oss alla. Under kryssningen
mellan städerna frapperades man av den
oerhörda rikedomen på nötkreatur på
de låglänta betesmarkerna, i jämförelse
med vad man ser vid resor i Sverige. De

kulinariska måltiderna med vin på den
femstjärniga båten förhöjde ytterligare
stämningen för oss alla, såväl veterinärer
som övriga som deltog i resan.

Resor på detta sätt kan ses som en väl-
digt trevlig aktivitet för det nybildade
sällskapet för äldre veterinärer (SÄV),
där vi hoppas att fler äldre kolleger vill
delta. Nya resor är planerade med bland
annat kryssning på Main och Rhen
under hösten 2005. 

Med ett stort tack för den superba
Hollandskryssningen ser vi med för-
väntningar fram mot nya aktiviteter,
gärna med liknande tema.

INGRID OCH LENNART PERSSON

ASTRID OCH STEN ELFFORS

Kulturfylld veterinärkryssning i Holland

insänt

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

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

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

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

Viktig information

Tidsschema för 
examination inom specialistprogrammen
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Hästens näringsbehov och
utfodring

Oftast när man ska läsa något om utfod-
ring tröttnar man snabbt på grund av a)
för många tabeller b) att rekommenda-
tionerna inte är praktiskt genomförbara.
Så är inte fallet med ”Hästens närings-
behov och utfodring” av Christina
Planck och Margareta Rundgren. Visst
finns det en hel del tabeller och dia-
gram, de är oundvikliga i sådana här
sammanhang, men eftersom all text är
väldigt lätt att ta till sig känns inte tabel-
lerna alltför tunga.

”Hästens näringsbehov och utfodring”
belyser på ett lättillgängligt och pedago-

giskt sätt allt från den ursprungliga häs-
ten till de krav som ställs på utfodring av
dagens hästar med hänsyn till presta-
tionskrav och typ av uppstallning.
Faktaböcker av den här typen sträckläser
man sällan från pärm till pärm. Taktiken
blir snarare att plugga in grunderna, i
det här fallet hästens ämnesomsättning,
energibehov, behov av näringsämnen
och så vidare och sedan plocka fram
boken och sluka övriga kapitel när de
känns som mest angelägna. 

Högaktuellt just nu är förstås bete
och vallfoderproduktion. Även om läsa-
ren inte själv har eget bete eller odlar
vallfoder, är det oerhört nyttig läsning.
Vad är ett bra bete? Vilka örter är nyttiga
och vilka växter är giftiga? Hur sköter
man olika typer av beten? 

Hur man skördar och lagrar vallfoder
är ett stort ämne som inte bara produ-
centen bör bara väl insatt i. Som konsu-

ment är det lika viktigt att veta vad man
ska fråga efter vid upphandling.

Det som är bra med ”Hästens närings-
behov och utfodring” är de praktiska
råden som kompletterar all fakta. För att
utfodringen ska fungera måste hänsyn
också tas till hantering och ekonomi
annars blir kunskapen inte omsatt i prak-
tiken. Det lyser igenom att författarna
har egen praktisk erfarenhet och att de 
i sin undervisning fått många, många
frågor genom åren. Svaren kommer
automatiskt i texten. 

Grafiskt är boken ett skolexempel på
hur man med traditionell typografi och
svartvita teckningar kan göra en pro-
dukt som tilltalar ögat. Inget krångel,
snyggt, rent och lättläst. 

Den veterinär som möter hästägare 
i sitt dagliga värv kan ha stor nytta av
den här boken, eller rekommendera den
till hästägaren, när frågor om hull och
prestation, återkommande magbesvär
eller andra knepiga spörsmål kommer
upp.

SUZANNE FREDRIKSSON

bokanmälan

❘ ❚ F A K T A
HÄSTENS NÄRINGSBEHOV

OCH UTFODRING

FÖRFATTARE: Christina Planck och
Margareta Rundgren.

FÖRLAG: Natur och Kultur.

ANTAL SIDOR: 256, rikligt med tecknade
illustrationer.

PRIS: 244 kr 

ISBN-NUMMER: 91-27-35601-9.

arrangerar kurs i

Neurologi hos hund och katt, del 1
Huvudföreläsare: Karin Hultin-Jäderlund, Dipl. ECVIM (neurologi)
och Helena Rylander, DVM, Dipl. ACVIM (neurologi).

Onsdag 16 november: Neurologisk undersökningsteknik och
neurologisk utredning. Onsdagen är valfri, väljes vid anmälan på
vår hemsida.

Torsdag och fredag går vi igenom lokalisation av neurologiska
skador samt symtombild, diagnostik, behandling och prognos av
de vanligaste neurologiska sjukdomarna på hund och katt.

Tid: 16–18 november 2005 
Plats: SLU, Uppsala
Pris: 5 000:- exkl. moms för 2 dagar, 5 500:- exkl. moms för 3
dagar. I priset ingår undervisningsmaterial, lunch, fika och kurs-
middag.

Ytterligare information finns på vår hemsida http://smadjur.slu.se
där du också kan anmäla dig. 

Vid frågor kontakta:
Maria Dimopoulou, Maria.Dimopoulou@kirmed.slu.se

Neurologi del 2 kommer att arrangeras i vår, mer information
kommer på vår hemsida och i SVT i höst.

Kursen får räknas som godkänd kurs för specialistutbildning,
hund och katt.



Karantän återinförs för
smuggelhundar 

❘❙❚ Inom kort väntas krav på karantän eller
avlivning för hundar insmugglade från
vissa rabiessmittade områden i Östeuropa
återinföras, rapporterade Upsala Nya
Tidning den 14 juni. Jordbruksverket för
diskussioner med SVA i Uppsala om nya
rutiner.

Sveriges Veterinärförbund har riktat 
kritik mot Jordbruksverkets slopade krav
på karantän för hundar insmugglade från
främst Östeuropa. En rapport som SVA
presenterade i början av juni visar att ris-
ken att en hund insmugglad till Sverige
bär på rabiessmitta är låg, motsvarande
två på miljonen. Men den siffran är
beräknad som ett medeltal för samtliga
länder, vilket veterinärförbundet menar
ger en missvisande bild av den egentliga
risken.

Nu öppnar Jordbruksverket upp för en
mer individuell bedömning och skärpta
rutiner. – Rabiesrisken ser olika ut i olika
EU-länder och vi diskuterar just nu med
SVA hur reglerna ska kunna bli mer indi-
viduella, vilket innebär karantän eller
avlivning för hundar från länder där 
risken bedöms som högre, säger Maria
Cedersmyg vid Jordbruksverkets art- och
smittskyddsenhet. Enligt henne väntas de
nya rutinerna införas inom kort.

– Det är positivt. Vi upplever att Jord-

bruksverket lyssnat till kritiken och tar
problemet på allvar, säger Johan Beck-Friis
vid Sveriges Veterinärförbund.  ■

Kortisonbehandling vid
huggormsbett ifrågasatt

❘❙❚ Inför sommarsemestrarna brukar hund-
ägare rådas av sin veterinär att ha korti-
sontabletter hemma, för akutbehandling
om hunden skulle bli biten av en orm.
Denna sanning rubbas nu i sina grund-
valar, genom en artikel i Norsk Veterinaer-
tidsskrift nr 4/05. Fem författare från
Norges veterinärhögskola har gått igenom
aktuell litteratur, och kommit fram till att
prednisolontabletter vid huggormsbett på
hund inte längre kan rekommenderas,
varken som första hjälp eller som terapi.
Adekvat vätsketerapi och behandling 
med antiserum rekommenderas istället 
till hundar som blir akut sjuka efter hugg-
ormsbett. Administrationen av antiserum
ska ske så snabbt som möjligt, helst innan
18 timmar efter bettet.

I de studier som ligger till grund för de
nya rekommendationerna framgår att
glukokortikoidsteroidbehandling av orm-
bitna hundar var signifikant kopplad till
ökad mortalitet, medan serumbehandling
och antihistaminbehandling inte var det. 
I äldre såväl norska som svenska artiklar
som beskriver kliniska fall av huggorms-
bett, hade alla de hundar som dött även
behandlats med prednisolon. 

Orsaken till att inte ge prednisolon är
enligt de norska författarna att hunden
då initialt blir piggare, rör sig mera och

därmed snabbare sprider ormgiftet i blod-
banorna. Transport till veterinär kan också
försenas på grund av att djurägaren
invaggas i en falsk trygghet när hunden
verkar bli bättre.  ■

Sverige kräver importstopp
av hund- och kattpäls

❘❙❚ På mötet med EU-jordbruksministrar
den 30 maj framförde den svenska jord-
bruksministern Ann-Christin Nykvist 
kravet att EU ska införa gemensam lag-
stiftning som hindrar import av skinn och
päls från katt och hund. Frågan kom upp
på ministerrådet på initiativ av Sverige. 

– Den svenska allmänheten har upp-
rörts mycket av medierapporter om
främst hundar och katter som behandlas
fruktansvärt, sa Ann-Christin Nykvist. 
Det bästa vore om vi inom EU kunde
besluta om importstopp av skinn och päls
från sådana djur. EU-kommissionen har
tidigare lovat undersöka möjligheten till
gemensamma åtgärder inom unionen för
att stoppa importen.

– Jag undrar när kommissionen har för
avsikt att komma med förslag till gemen-
sam lagstiftning. Detta är en viktig tro-
värdighetsfråga gentemot allmänheten
och frågan brådskar, sa jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist under rådsmötet. 
Ett tiotal länder ställde sig på talarlistan
och stödde det svenska förslaget. Den
ansvariga EU-kommissionären Markus
Kyprianou uttalade sig också positivt och
lovade återkomma med förslag på åtgär-
der så snart som möjligt.   ■
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❘ ❙ ❚ noterat

VIVAN STRANDBERGS MINNESSTIFTELSE
Totalt stipendiebelopp: 45 800 kronor

Stipendiet delas ut i form av ett eller flera resesti-
pendier. Ändamålet med stiftelsen är ”att främja
utbildning av veterinär med svensk legitimation i
ögonsjukdomar hos hund”.

Skriftlig ansökan skall ha inkommit senast fredagen
den 30 september 2005 och vara ställd till Nämn-
den för Vivan Strandbergs minnesstiftelse, Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap, som verkställer
prövning av inkomna ansökningar, men skickas

till Sveriges Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94
Stockholm.

Till ansökan skall bifogas meritförteckning samt en
beskrivning av hur stipendiet avses användas med
en specifikation av beräknade kostnader. Den sö-
kande är själv skyldig att förse sin ansökan med
sådana uppgifter som behövs för bedömning av
ansökan. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av förbunds-
kansliet, tel: 08-545 558 20, e-post: office@svf.se.

Sveriges Veterinärförbund utlyser 
följande stipendium 2005



52 N U M M E R  8–9 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

VETERINÄRMEDICINSKA 
LÄKEMEDEL/
LÄKEMEDELSMONOGRAFI

Advocate vet
ATC-kod: QP54AB52
10% imidacloprid och 1,0% moxidectin
(avsedd för katt).
10% imidacloprid och 2,5% moxidectin
(avsedd för hund).
Spot-on lösning 
Bayer

INDIKATION
För hundar som lider av, eller riskerar in-
fektion med flera parasiter samtidigt: 
loppor (Ctencephalides felis), öronskabb
(Otodectes cynotis), profylax av hjärtmask-
infektion (Dirofilaria immitis), rävskabb
(Sarcoptes scabiei var can), demodikos
(Demodex canis), gastrointestinala nema-
toder (larvstadie L4, outvecklade vuxna
och vuxna stadier av Toxocara canis,
Ancylostoma caninum och Uncinaria 
stenocephala, vuxna stadier av Toxascaris
leonina och Trichuris vulpis).

För katter som lider av, eller riskerar
infektion med flera parasiter samtidigt:
loppor (Ctencephalides felis), öronskabb
(Otodectes cynotis), profylax av hjärtmask-
infektion(Dirofilaria immitis), gastrointesti-
nala nematoder (larvstadie L4, outvecklade
vuxna och vuxna stadier av Toxocara cati
och Ancylostoma tubaeforme).

SAMMANFATTNING
Advocate är en kombinationsprodukt
som innehåller imidakloprid och moxi-
dektin. Imidakloprid som är en häm-
mare av insekters nikotinreceptorer
har god effekt mot loppor medan
moxidektin som är en makrocyklisk
lakton är effektivt mot larver och
vuxna stadier av mag/tarmnematoder,
öronskabb, rävskabb, hårsäckskvalster
(Demodex) samt som profylax mot
hjärtmask. Imidakloprid verkar lokalt 
i huden medan moxidektin verkar
systemiskt efter transkutant upptag.
Säkerheten hos produkten är god.
Försiktighet bör dock iakttas vid
behandling av ivermektinkänsliga
raser såsom collie för att undvika oralt
upptag av moxidektin vilket kan ge
CNS-påverkan.

Godkännandedatum: 2 april 2002
(centrala proceduren).

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Advocate är en kombinationsprodukt
avsedd för blandinfektioner med lop-
por och andra parasiter hos hund och
katt. Behovet av produkten är därmed
i huvudsak begränsat till de områden
i södra Sverige där loppor förekom-
mer. I fall där profylax/behandling mot
loppor inte krävs är användning av
lämpligt antiparasitärt medel som
monokomponent att föredra. Effek-
ten mot respektive parasit är jämför-
bar med den hos andra på marknaden
förekommande antiparasitära medel
med motsvarande indikation. Något
godkänt alternativ för behandling av
demodikos finns inte att tillgå på den
svenska marknaden.

Stronghold vet
ATC-kod: QP54A A05
15, 30, 45, 60, 120 och 240 mg 
Spot-on lösning.
Pfizer

INDIKATION
Katt och hund
För behandling av och som förebyggande
skydd mot loppangrepp av Cteno-
cephalides. För att förebygga sjukdom
orsakad av hjärtmasken Dirofilaria immitis.
Produkten är inte effektiv mot adulta 
D immitis. För behandling av öronskabb
(Otodectes cynotis).

Katt
För behandling av adulta stadier av spol-
mask (Toxocara cati) och adulta stadier av
hakmask (Ancylostoma tubaeforme). För
behandling av pälsätande löss (Felicola
subrostratus).

Hund
För behandling av pälsätande löss
(Trichodectes canis). För behandling av 
sarcoptesskabb (Sarcoptes scabiei) För
behandling av adulta stadier av spolmask
(Toxocara canis).

SAMMANFATTNING
Stronghold innehåller selamektin som
är en endoektocid i avermektingrup-
pen avsedd att appliceras på huden. 

Förutom lokal effekt mot loppor, löss 
och rävskabb ses även ett systemiskt
upptag genom huden och därmed
effekt mot öronskabb och vissa rund-
maskar. Säkerheten hos Stronghold är 
god. Selamektin är inte lika neuro-
toxiskt som vissa andra avermektiner
och kan användas även på ivermek-
tinkänsliga raser såsom collie.

Godkännandedatum: 1 oktober
1999 (centrala proceduren).

Stronghold godkändes redan 1999
och var då den första antiparasitära
makrocykliska laktonen med indika-
tion för hund och katt. Produkten har
dock börjat marknadsföras i Sverige
först nyligen.

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Stronghold är ett läkemedel till
hund/katt där en antiparasitär makro-
cyklisk lakton ingår som enda aktiv
substans, och är därmed ett första-
handsalternativ vid indikationerna
öronskabb och profylax mot hjärt-
maskinfektion. Även för indikationen
rävskabb är Stronghold ett första-
handsval på grund av den lägre toxi-
citeten jämfört med andra alternativ.
För lopp- och lusangrepp och spol-
maskinfektion finns det flera effekt-
mässigt likvärdiga alternativ i andra
substansgrupper som på grund av
smalare terapeutiskt spektrum är att
föredra från resistenssynpunkt.

Atopica vet
ATC-kod QL04A A01
Kapslar, 10, 25, 50 och 100 mg.
Novartis

INDIKATION
Behandling av kroniska manifestationer av
atopisk dermatit hos hund.

SAMMANFATTNING
Atopica innehåller ciklosporin som är
en immunsuppressiv substans för
behandling av svåra fall av atopisk
dermatit hos hund. Effekten av
behandlingen bedömdes som jäm-
förbar eller något bättre än den av
metyl-prednisolon i underhållsdos. Bi-
effekter ses i ca 30 procent av fallen. 
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Det vanligaste är lindrig påverkan på
mag/tarmkanalen men även föränd-
ringar i hud och munslemhinna har
rapporterats. Dessutom föreligger en
risk för att latenta infektioner ska
blossa upp. Så snart atopin är under
kontroll bör behandling med lägsta
möjliga underhållsdos eftersträvas.
Behandling ges då varannan till var
fjärde dag. Försiktighet bör iakttas vid
samtidig behandling med andra läke-
medel.

Godkännandedatum: 14 januari
2005 (proceduren för ömsesidigt
erkännande).

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Atopica är det första immunsuppres-
siva läkemedlet vid sidan om gluko-
kortikoider som godkänts till hund.
Effekten vid långtidsbehandling är
god. På grund av biverkningsmönstret
bör Atopica reserveras för patienter
med svår atopisk dermatit, framför
allt fall där glukokortikoider inte ger
önskat resultat eller leder till oaccep-
tabla bieffekter.

Equilis StrepE 
ATC-kod: QI05A E
Pulver och vätska till injektionsvätska 
(suspension). 
Intervet 

INDIKATION
För immunisering av häst mot Strepto-
coccus equi för att reducera kliniska tecken

och förekomst av bölder i lymfkörtlar.
Equilis StrepE är inte avsett för rutinvacci-
nering mot kvarka utan enbart godkänt 
för användning i sammanhang där det
finns en stor risk för smitta med Strepto-
coccus equi.

SAMMANFATTNING
Equilis StrepE är ett levande vaccin
som reducerar de kliniska tecknen vid
Streptococcus equi-infektion (kvarka).
Effekten består i att djur som utsätts
för naturlig smitta får en infektion
med subkliniskt förlopp. Effekt av vac-
cinet ses i cirka 75 % av fallen och är
visad upp till tre månader efter grund-
vaccination med två injektioner. Vid
upprepad vaccination inom sex måna-
der ges en injektion. Vaccination ger i
sig en lindrig, övergående infektion.

Godkännandedatum: 10 maj 2004
(centrala proceduren).

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Equilis StrepE är det första vaccinet
mot Streptococcus equi-infektion hos
häst som marknadsförs i Sverige.
Eftersom vaccinet i sig ger upphov till
en lindrig infektion och inte skyddar
mot naturlig smitta utan bara begrän-
sar de kliniska tecknen är Equilis
StrepE olämpligt att använda för
rutinmässig vaccination. Vaccinet har
ett värde bara i de fall där man befa-
rar att en häst kommer att utsättas för
en mycket stor smittrisk upp till tre
månader efter vaccination.

Anställda ska få mer vila

Sverige fälldes i EG-domstolen för att 
inte ha infört de arbetstidsregler som EU
antagit.

EU-kommissionen hade väckt talan
mot Sverige eftersom alla regler i direk-
tivet om arbetstid inte införts i svensk
lag senast den 23 november 1996. Det
som Sverige missat är framför allt en
lagstadgad dygnsvila på minst elva tim-
mar i sträck.

Svenska regeringens argument har
varit att frågan regleras i kollektivav-
talen. Men det duger inte för EG-dom-
stolen, eftersom avtalen inte omfattar
alla anställda. Domstolens slutsats är att
Sverige inte har uppfyllt sina skyldigheter
enligt arbetstidsdirektivet.

Fällningen i EG-domstolen får ingen
praktisk betydelse, förutom att Sverige
måste betala rättegångskostnaderna. En
lagändring som ger alla rätt till elva 
timmars vila per dygn är redan beslutad
och den nya lagparagrafen träder ikraft
den 1 juli. 

I den paragraf i arbetstidslagen som
gäller fram till dess stadgas inte mer än
att alla har rätt till nattvila och att tiden
mellan 24.00 och 05.00 ska ingå i ledig-
heten, om inte jobbet är sådant att det
måste utföras nattetid. 

Källa: Riksdag och Departement nr 16/2005)

från regering 
& riksdag

Vetpoint säljer det mesta en veterinär, en djurklinik eller ett djursjukhus

behöver. Vår verksamhet kännetecknas av hög servicenivå och stor 

flexibilitet.

Vetpoint har haft en mycket gynnsam utveckling och vi söker därför

säljare med placering i Göteborgs- och Jönköpingsområdet.

Vill du veta mer om tjänsten ring rekryteringskonsult Ann-Margreth

Leijon på Oil, 040-630 21 53 eller se vår annons på www.vetpoint.se

Välkommen med din ansökan märkt ”Vetpoint” till a.leijon@oil.se

Säljare till Göteborgs- och Jönköpingsområdet
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■ Nya
15–16/9 -05. REPRODUCTIVE BEHAVIOUR AND

ENVIRONMENTAL POLLUTANTS arrangeras i
Stockholm av ReproSafe. Info: 
www-cru.slu.se/RSchembeh05.htm 
och Dr. Ulf Magnusson,
Ulf.Magnusson@kv.slu.se

16/9 -05. SEMINARIUM OM LÄKEMEDEL,
HÄLSA OCH MILJÖ arrangeras i Stockholm
av Läkare för miljön. Info: Ingrid
Eckerman, ingrid@eckerman.nu och
www.dnsy.se/lfm

21–22/10 -05. KURS I ÖVERVAKNING OCH

MONITORERING AV SMÅDJUR arrangeras i
Hässleholm av SweVet Piab AB. 
Info: Carina Andersson, Swevet Piab,
tel: 0416-258 16, 
e-post: carina.andersson@swevet.se

23–24/10 -05. KURS I ÖVERVAKNING OCH

MONITORERING AV SMÅDJUR arrangeras i
Stockholm av SweVet Piab AB. 
Info: Carina Andersson, Swevet Piab,
tel: 0416-258 16, 
e-post: carina.andersson@swevet.se

16–18/11 -05. KURS I NEUROLOGI HOS HUND

OCH KATT, DEL 1 arrangeras i Uppsala av
Kompetenscentrum smådjur. 
Info: Maria.Dimopoulou@kirmed.slu.se
och http://smadjur.slu.se 
(se annons i denna tidning)

■ Tidigare publicerade
25–26/8 -05. DJURHÄLSO- OCH UTFODRINGS-
KONFERENS, Jönköping. Arr: Svensk
Mjölk. (SVT 6/05, annons SVT 7/05)

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

12–15/9 -05. KURS I BUKKIRURGI PÅ NÖT-
KREATUR, Uppsala. Arr: Sektionen för
idisslarmedicin, Institutionen för 
kliniska vetenskaper, SLU (SVT 6/05)

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

19–20/9 -05. KURS I MASTITBEKÄMPNING

PÅ BESÄTTNINGSNIVÅ, Uppsala. 
Arr: Svensk Mjölk. 
(SVT 6/05, se annons i denna tidning)

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 SMÅ-
DJURSAVEL, Uppsala. Arr: Kompetens-
centrum smådjur (SVT 1/05)

26/9 -05. KURS ”020” – RÅDGIVNING OM

LÄKEMEDEL FÖR DJUR, Göteborg. Arr:
Läkemedelsakademin. (SVT 7/05)

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)

3–6/10 -05. KURS I BUKKIRURGI PÅ NÖT-
KREATUR, Uppsala. Arr: Sektionen för
idisslarmedicin, Institutionen för 
kliniska vetenskaper, SLU (SVT 6/05)

5–6/10 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

DRICKSVATTEN – MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD,
Göteborg. Arr: Livsmedelsverket i
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)

13–14/10 -05. KURS AMBULANT HÄSTPRAKTIK

– VAD ÄR BÄST FÖR HÄST, Mullsjö. Arr:
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna.
(SVT 7/05)

14–16/10 -05. KURS I RESPIRATORISKA

SJUKDOMAR HOS HUND OCH KATT,

kongresser
& kurser

Djurskyddsmyndigheten inbjuder forskare att söka medel för projekt som rör djurhållning och djurskydd.
Under förutsättning att erforderliga medel ställs till myndighetens förfogande kommer cirka 10 miljoner
kronor att finnas tillgängliga för 2006. Sista dag för inlämnande av ansökan är den 1 september. Beslut
meddelas i januari 2006.

Ansökningsblanketter och anvisningar för ifyllande finns tillgängliga på Djurskyddsmyndighetens hemsida,
www.djurskyddsmyndigheten.se, klicka via ”Forskning & utveckling”. 

Prioriterade forskningsområden 
Anslaget till djurskyddsbefrämjande forsknings- och utvecklingsprojekt kan användas till projekt inom
alla delar av Djurskyddsmyndighetens ansvarsområde, förutom alternativa metoder till djurförsök, vilka
finansieras av separata anslag. Vi välkomnar således ansökningar som rör livsmedelsproducerande djur,
sällskapsdjur, djurparksdjur, försöksdjur, pälsdjur, hägnat vilt och fisk. För 2006 finns ett antal områden
där vi har gjort bedömningen att behovet av forskning eller utvecklingsprojekt är särskilt stort. Dessa
presenteras på Djurskyddsmyndighetens hemsida.

Frågor besvaras av Jenny Yngvesson 0511-274 71, Lotta Berg 0511-274 15 
och Kristina Odén 0511-274 23.

Anslag för djurskyddsbefrämjande forskning 2006
Ansökan senast den 1 september 2005
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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,
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
28/9–2/10 -05. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE I SACROPELVIC, arrangeras i
Sittensen, Tyskland av The International
Academy of Veterinary Chiropractic.
Info: www.i-a-v-c.com, 
tel 00 49 4282 590099, 
e-post IAVC2004@hotmail.com 
(se annons i denna tidning)

8–9/10 -05. EQUINE ORTHOPAEDIC CASE DAYS

arrangeras i Bonn, Tyskland av Die
Arbeitsgruppe Pferd. Info: Dr. Arno
Lindner, tel 0049-201-5718873, 
e-post contact@agpferd.de, 
www.agpferd.de

28–30/10 -05. BCVA (BRITISH CATTLE

VETERINARY ASSOCIATION) CONGRESS

arrangeras på Riviera International
Conference Centre, Torquay, UK. 
Info: tel 0044 01452 740816, 
fax 0044 01452 741117, 
e-post office@cattlevet.co.uk
www.bcva.org.uk

30/10–13/11 -05. SIXTH ANNUAL EQUINE

ADVENTURE arrangeras i Spanien och
Portugal av DVM Robert M Miller och

Dr Ron Fuller. Info: Dr Ron Fuller,
tel/fax 001(740) 344-3061

2–6/11 -05. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE II THORACOLUMBAR, 
arrangeras i Sittensen, Tyskland av The
International Academy of Veterinary
Chiropractic. Info: www.i-a-v-c.com,
tel 00 49 4282 590099, 
e-post IAVC2004@hotmail.com 
(se annons i denna tidning)

7–11/12 -05. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE III CERVICAL, arrangeras i
Sittensen, Tyskland av The International
Academy of Veterinary Chiropractic.
Info: www.i-a-v-c.com, 
tel 00 49 4282 590099, 
e-post IAVC2004@hotmail.com 
(se annons i denna tidning)

18–22/1 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE IV EXTREMITIES, 
arrangeras i Sittensen, Tyskland av The
International Academy of Veterinary
Chiropractic. Info: www.i-a-v-c.com,
tel 00 49 4282 590099, 
e-post IAVC2004@hotmail.com 
(se annons i denna tidning)

22–26/2 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE V INTEGRATED, arrangeras i
Sittensen, Tyskland av The International
Academy of Veterinary Chiropractic.
Info: www.i-a-v-c.com, 
tel 00 49 4282 590099, 
e-post IAVC2004@hotmail.com 
(se annons i denna tidning)

■ Tidigare publicerade
7–9/7 -05. THE 14TH ANNUAL SCIENTIFIC

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

Assistant Professor or 
Associate Professor 
in Large Animal Internal Medicine 

KVL, Department of Large Animal Sciences wishes to appoint 3-4 Assistant
Professors or Associate Professors in Large Animal Internal Medicine with
focus on equine or ruminant medicine from September 1st, 2005, or as
soon as possible thereafter.

The assistant professor/associate professor’s duties will primarily include
research and research based teaching within large animal internal medicine.
The individual is the focus for equine medicine, while both the individual
and the herd perspective is the focus for ruminant medicine. 

The appointee should have qualifications within the following areas 
• DVM or equivalent veterinary degree and Danish veterinary authorisation

or eligilibility
• Research qualifications at a Ph.D level within equine or ruminant medicine 
• Preferably diplomate status in a large animal 

internal medicine specialty (e.g. ECEIM, ECBHM, ACVIM) or board 
eligibility

• Clinical experience within the focus areas
• Clinical teaching experience.

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 www.kvl.dk/jobs

The closing date for applications is July 19th 2005 at 12.00.

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), 1.700 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 infor-
mation on KVL see uk.kvl.dk

THE ROYAL VETERINARY AND 
AGRICULTURAL UNIVERSITY
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND

STYRELSE

Ordförande: Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande:
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

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

SVERIGES VETERINÄR-
MEDICINSKA SÄLLSKAP

KOLLEGIUM

Ordförande:
THOMAS SVENSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

THERESE EDSTRÖM

ANNA EINARSSON

ANNA FORSLID

KARIN GRANATH

ANNE HAGLUND

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

SVENSKA DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF

Ordförande: LARS-ERIK STABERG

Sekreterare: KARIN LAMBERTSSON

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

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: VAKANT

Sekreterare: LIZA FRIBERG

FÖRENINGEN VETERINÄRER 
I ENSKILD TJÄNST – FVET
Ordförande: CHRISTER GYLLERUP

Sekreterare: JOHAN HELLANDER

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

Sekreterare: OLLE RYDELL

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

Sekreterare: INGER LILLIEHÖÖK

PRIVATPRAKTISERANDE 
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA 
VETERINÄRERS FÖRENING – DAVF
(VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: THERESE EDSTRÖM

Sekreterare:  PATRICIA HEDENQVIST

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: ANNA FORSLID

Sekreterare: CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: ANNE HAGLUND

Sekreterare: JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: KARIN GRANATH

Sekreterare: ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: ANNA EINARSSON

Sekreterare: MARIE FLÖISBON

13–17/7 -05. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE FOR HORSES AND COMPANION ANIMALS

– MODUL 1: CERVICAL, Sittensen,
Nordtyskland (SVT 5/05)

16–20/7 -05. 28TH WORLD VETERINARY

CONGRESS 2005, Minneapolis,
Minnesota, USA (SVT 6/05)

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

NR. 150540 (ingår i modul 4 av Master 
i Fødevarekvalitet og -sikkerhed),
Danmark. (SVT 3/05)

1–2/9 -05. CATTLE CONSULTANCY DAYS 2005,
Nyborg, Danmark. (SVT 7/05)

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 – Experimental
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

TECHNOLOGIES: 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)

21/4–23/4 -06. ANIMAL TRAINING &
BEHAVIOR SEMINAR, München, Tyskland.
Arr: Ocean OdysSeas, LLC. 
(SVT 7/05)

Föreskrifter från Arbetsmiljö-
verket

Bland nya föreskrifter av veterinärt
intresse märks nedanstående som finns
att läsa och/eller beställa från Arbets-
miljöverkets hemsida www.av.se.

Cytostatika och andra läkemedel med
bestående toxisk effekt
Föreskrifterna upphäver AFS 1999:11
med samma namn. De nya föreskrifter-
na började gälla den 1 juni 2005.

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker 
– smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juni
2005. Samtidigt upphävdes föreskrift-
erna om riskavfall (AFS 1989:2), om
smittfarligt arbete (AFS 1991:2) och om
biologiska ämnen (AFS 1997:12).

kanslinytt

KÅSÖRER SÖKES!
Veterinärtidningen publicerar som bekant
ett veterinärt kåseri i varje nummer. Vi vill
därför gärna ha kontakt med nya veteri-
nära kåsörer som vill publicera sig i SVT.



FÖR GANSKA MÅNGA ÅR SEDAN, innan jag flyttade ut på 
landet, hade jag och en god vän våra två travhästar i ett in-
ackorderingsstall. Det var med stor tvekan jag och min trav-
kollega fick plats i stallet som nämligen inte brukade hyra ut
till ”travmänniskor”. Att vi trots allt blev godkända berodde
antagligen på den rådande bristen på manfolk. Min trav-
kompis råkade vara en karl i ”rätt” ålder och dessutom 
singel. Han fick väldigt mycket hjälp. Fast det är en annan
historia…

Som i alla stall av den här typen finns det
alltid några som är ”världsmästare”. Förutom
att de kan allt om vilka täcken Brunte ska ha
när det är över eller under noll grader eller
hur man lastar tjuriga pållar skulle de antag-
ligen varit ”diplomate” i alla befintliga former
om de valt veterinäryrket. 

Vi, ”travmänniskorna”, bestämde oss
tidigt för att det var helt nödvändigt att för
trivselns skull bita ihop och med en tacksam
min ta emot alla diagnoser som haglade över
oss. Våra hästar hade ständigt skadade böj-
senor och inflammerade gaffelband. Och
kunde man inte förklara en medioker presta-
tion med ett balltramp, dålig skoning eller ett
alldeles för vanligt bett, så fick vi väl skylla
oss själva ”med den foooderstaaaaten…”.

Efter ett år ungefär började vi bli lite små-
trötta på den mest talföra. Vad skulle kunna
få henne tyst? Vi kom inte på någonting.
Men det gjorde antagligen vår herre. 

För en dag när den talföra var ute och red
på sin häst inträffade ett ”naturens under”.
Efter en halvtimma ungefär kom hon tillbaka
lätt hysterisk. ”Putte är fruktansvärt halt, det
går inte att rida, han kan inte ens stödja på
framhoven…”. Ryttarinnan skrek ut sin för-
tvivlan över hela stallplanen. Min manliga
travkompis erbjöd sig snällt att titta (han
hade trots allt en del kunskaper i hovslageri)
men blev bryskt avfärdad med att ”någon
travmänniska får inte hålla på med hennes
häst, hon måååste ha en veterinäääär….”.

Utan att vara elak, stallet var en guldgruva
för husveterinären, kom han som ett skott.
Lite nyfikna var vi. Vad kunde stackars Putte
ha råkat ut för? 

Så kom ögonblicket vi aldrig glömmer.
Veterinären lyfte på hästens framben och 

tittade på hoven. Jag såg hur han försökte hålla masken men
magen guppade avslöjande. En gigantisk kotte satt inkilad
mellan strålen och skon… 

Efter den dagen har varje fråga om hältor mig och min
travkompis emellan besvarats med ”harru kollat om det sitter
någon kot…”.

Längre än så brukar vi inte hinna förrän skrattet tar över-
handen.

SUZANNE FREDRIKSSON

Kotten

❘ ❙❚ kåseri
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ILL: KARIN ÅSTRÖM BENGTSSON



• Omar Abdurahman
• Alexandra Aguilera
• Nora Ali
• Marit Alstad Wasmuth
• Anna-Karin Andersson
• Bela Arosalo
• Jakub Babol
• Kristina Wallenberg Badstue
• Lisa Benéus
• Maria Berg
• Hanne Friis Berntsen
• Nina Berthold
• Anita Breyholtz
• Anna Byström
• Sara Börjesson
• Märta Claeson Lundin
• Pernille Dahl
• Tove Dahl
• Linda Dunbäck
• Charlotte Eriksson
• Jonas Eriksson
• Daniel Fant
• Roger Fredman
• Bodil Fåk
• Zsófia Gerstner
• Linda Gustafsson
• Annelie Göransson
• Sandra Göransson
• Abdulhussain Haamid
• Ulrik Hagevi
• Marie Hansson
• Maria Hermansson
• Anna Hillström
• Alena Hospes
• Therese Höjer
• Miriam Höllmer
• Fredrika Ingermaa
• Mona Lisa Jehg
• Marlene Jensen
• Katarina Johansson
• Kristina Johansson
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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.
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SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

PERSONNOTISER

• Lis-Marie Johansson
• Einar Johard
• Hassan Kedra
• Jazmin Kenessey
• Walid Al Khazal
• Rita Kjelsås
• Charlotte Kristiansen
• Ulrika Lagerquist
• Kristin Larsson
• Janusz Lewin
• Frank Lilja-Helmersson
• Bina Linde-Olsson
• Casper Lindegaard
• Bo Lundgren
• Knut Madslien
• Ingrid Mangset
• Siri Martinsen
• Torunn Mehammar
• Kristina Mieziewska
• Elin Mård
• Christopher Naffah
• Tina Nielsen
• Anders Nilsson
• Sandra Nordlund
• Anders Odhelius
• Robert Olausson
• Lone Olesen

• Agneta Olofsson
• Benny Olsen
• Maria Olsson
• Reinhard Pichler
• Helle Poder
• Trine Kring Rasmussen
• Patricio Rivera
• Grim Römo
• Yaacob Sharon
• Anna-Carin Sjöberg
• Malin Sjöquist
• Maria Sjöström
• Solveig Slåttholm
• Maria Svennefors
• Daniel Svensson
• Marianne Tingbö
• Åsa Tomaszewski
• Edward Trybala
• Camilla Warnholtz
• Susanne Wennerbo
• Sara Westberg
• Mari Vettenranta
• Frida Viberg
• Camilla Wikström
• Lise Winberg-Olsen
• Maria Winskog
• Nora Zois

Jordbruksverket har fr o m januari t o m
1 juni tilldelat följande personer svensk
veterinärlegitimation.

Födelsedagar i augusti 2005

MAC LINDBLAD, Tomelilla, 70 år den 3/8
MATS LILJA-AMBUHM, Borensberg, 60 år
den 6/8
SVEN SALOMON, Örebro, 60 år den 10/8
LARS AHLQVIST, Visby, 50 år den 10/8

HANS WALLSTRÖM, Malmö, 80 år 
den 14/8
ANDERS ANDERSSON, Göteborg, 75 år
den 26/8
LARS MÖLLERBERG, Vetlanda, 70 år 
den 27/8
BENGT HURVELL, Knivsta, 70 år den 31/8
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