
VEN OM YRKESTITELN BESTÅR, förändras mycket av innehållet i vete-
rinäryrket.

EUs ökande fokus på konsumentsäkerhet ger veterinären en själv-
skriven roll inom livsmedelsproduktionen, ”från jord till bord”. Veterinärer
har kompetens på flera olika nivåer i produktionen av animaliska livsmedel. 
I mitten av januari uttalade ordföranden i Svenska Husdjur en ambition att
förse producenterna med läkemedel för användning till livsmedelsprodu-
cerande djur. Det vore fatalt för den ”kvalitetssäkring” som det veterinära
arbetet innebär, och i strid mot trenden inom övriga Europa. Det innebär
också att den svenska modellen kring livsmedelssäkerhet raseras, och att ett
av de svenska mervärdena försvinner. Reaktionerna från veterinärkåren har
heller inte varit nådiga.

Den enskilde lantbrukarens behov av hälsorådgivning, för att kunna opti-
mera sin produktion, ökar alltmer. Veterinären måste ta detta ansvar, i
samarbete med andra rådgivarkategorier, för att kunna ge producenten ett
optimalt ekonomiskt utbyte av sin produktion samtidigt som kraven på
djurskydd och smittskydd bibehålls. Behovet av akutsjukvård inom lant-
bruket kommer sannolikt att fortsätta minska, men veterinärernas kompetens
behövs i ännu högre grad inom framtidens lantbruk.

Ett ökat flöde av djur, djurprodukter och människor har ökat riskerna för
smittsamma sjukdomar. Vår kompetens att hantera dessa risker måste för-
bättras. Man kan med tillfredsställelse notera sjösättningen av den första
insatsstyrkan, epiteamet, med vars hjälp hanteringen av sjukdomsutbrott
organiseras. Veterinär närvaro ökar förutsättningen för en hög uppmärk-
samhet, för att i tid upptäcka förekomst av epizootier och zoonoser.

Ägarna till hästar och de mindre sällskapsdjuren har idag krav som liknar
de som ställs inom humansjukvården, och sjukvården för dessa djurslag blir
också alltmer avancerad. Här finns också flera andra, mer eller mindre 
seriösa aktörer, som vill ta för sig av denna marknad. Som veterinär har Du
dock en unik kompetens, och ett unikt ansvar, som vi måste värna om. Det
handlar om att ta till vara och vidareutveckla denna kompetens, för att
kunna vara mest attraktiv inom djursjukvården. En statlig utredning håller
på att se över ansvarsförhållandena inom djursjukvården. Veterinären har en
given plats, men andra yrkesgrupper kan komplettera det veterinära arbetet.
Dessa bör ges tillräcklig kompetens och tillräckligt ansvar
för sitt arbete.

Slutsatsen är att vårt arbetsfält är oändligt, och vi får
inte tveka att ta oss an framtidens utmaningar. Vi
måste undvika att gro fast i gamla föreställningar
om hur yrket borde vara.

THOMAS SVENSSON

Ordförande, Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
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Arbetar du med smådjur? Har du
ställts inför uppgiften att förklara för
en bekymrad familj att din mottag-
ning inte är ”Animal Planet”? Har du
funderat på vem som egentligen är
din uppdragsgivare? Är du helt säker
på din roll i ett anmälningsförfarande?

Blir svaren ja-ja-ja-nej kan den kurs
i ”djurskydd för smådjursveterinärer”
som SVF och SLU håller den 15–16
april säkert bli mycket givande för dig.

n av föredragshållarna är Eva Hertil, kli-
nikveterinär vid SLU i Uppsala. Eva har
ett stort engagemang gällande djurskydd

och alla de frågeställningar, funderingar och
ställningstaganden som en smådjursveterinär
ställs inför. Hon har under många år diskuterat
med såväl studenter som kolleger om vad djur-
skydd innebär. Ska man arbeta med djurskydd
bör man först och främst ta reda på defini-
tionen.

Redan här börjar det köra ihop sig…
För att om möjligt bena ut begreppet något

träffar Svensk Veterinärtidning Eva på hennes

TEXT OCH BILD: SUZANNE FREDRIKSSON

Eva Hertil har arbetat som smådjurs-
veterinär sedan 1975. Mycket har 
förändrats i veterinärens arbete som
gör att diskussionerna om djurskydd
fått ett nytt innehåll.
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arbetsplats i Uppsala. Här har hon varit
anställd sedan examen 1975. Mycket har för-
ändrats under dessa år, förändringar som ställer
gamla begrepp på ända. Inställningen till 
sällskapsdjuren har blivit annorlunda, liksom
vilka djurslag som kommer till kliniken. Illrar,
leguaner och papegojor var inte så vanliga förr.
Det händer också allt oftare att ägarna kräver
att ”familjemedlemmen” ska ha sjukvård – inte
veterinärvård…

Var sätter man stopp? Vem sätter gränsen
mellan vad man kan göra och vad man bör
göra? 

– Här kommer en del av djurskyddet in och
här behöver vi många, långa och vägledande
diskussioner, både bland gamla erfarna veteri-
närer och studenter, menar Eva.

Hon vet att behovet finns bland studenterna.
I en enkätundersökning som hon gjorde 2001
i ett pedagogiskt utvecklingsarbete instämde
bara elva stycken av 59 helt i påståendet ”Jag
har förvärvat insikt om veterinärens roll vad
avser djurskydd och om de etiska värderingar som
veterinär yrkesverksamhet vilar på”. En student
hade kommenterat frågan så här: ”Svårt att ta
ställning. Behöver fler föredömen. Äldre kolleger
som skulle kunna ge stöd och diskutera fall som
uppstått. Det är inte lätt att vara ung och oerfa-
ren och möta dessa frågor”.

Blir man klokare med åren? Kanske, men det
är inte alls säkert att kunskapen om djurens all-
männa välmående ökar i takt med finger-
färdigheten som kirurg t ex. För att förstå ett
djurs beteende måste man ha goda kunskaper i
etologi. 

– Veterinärutbildningen innehåller en poäng
i det ämnet, det är inte på långa vägar tillräck-
ligt för att kunna bedöma ett djurs hälsa som
helhet, anser Eva.

DET FÖRSTA MAN TÄNKER PÅ när man hör
ordet djurskydd är förstås djurplågeri. Veteri-
nären har anmälningsplikt, men de fall där det
handlar om rent djurplågeri passerar sällan en

smådjursveterinär. Det är oftast andra männi-
skor som uppmärksammar en djurplågare,
grannar eller djurskyddsinspektörer t ex. 

– Djurplågeri i den meningen att någon
medvetet skadar eller misshandlar ett djur är

❘ ❙❚ reportage

”
Vi behöver sällskapsdjuren
– behöver dom oss?
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ingenting som skapar svåra gränsdragningar.
Alla vet vad det handlar om, menar Eva.

Olika grader av vanvård är betydligt van-
ligare.

– Om man som veterinär stöter på ett miss-
tänkt djurskyddsfall är det viktigt att veterinä-
ren känner sig trygg i sin roll och inte tar på sig
hela ansvaret för t ex om djurägaren kommer
att må illa av att få djurförbud. Det är de 
sociala myndigheternas bord, säger Eva och
påtalar hur oerhört viktigt det är att ha ett bra
samarbete med alla inblandade som t ex miljö
och hälsa, social- och sjukvård, polisen.

– Det är betydligt svårare att definiera djur-
skydd när det handlar om det vanliga sällskaps-
djurets totala livssituation, fortsätter Eva. 

– Djurskydd är juridik som uttrycks i lagar
och regler. Lagen säger att djur som föds upp
eller hålls för produktion av livsmedel, ull,
skinn eller pälsar skall hållas och skötas i en god
djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar
deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig

naturligt. När det gäller sällskapsdjuren är allt
mycket mer diffust, de nämns faktiskt inte!

Kanske är den allmänna uppfattningen att
de som har sällskapsdjur alltid vill sina djurs
bästa och tar hand om dem på bästa sätt. 

– Sällskapsdjuren är betydelsefulla för sina
ägare på många olika sätt. Vi behöver djuren,
men behöver de oss? Djuret kanske är ett
medel att nå framgång i någon sorts tävling, en
sammanhållande länk i familjen med mera,
med mera. Ingen djurägare i denna kategori
skulle någonsin drömma om att medvetet göra
sitt djur illa. För den skull är det inte alls säkert
att ägarens omsorg gagnar djuret och det är här
smådjursveterinären kommer in i bilden. 

– DET GÅR ATT GÖRA så oerhört mycket i dag.
Vi har resurser att behandla en mängd sjuk-
domar och skador som hade föranlett avlivning
bara för ett par år sedan. Men bara för att man
kan är det inte säkert att man bör, säger Eva. 

Eva berättar att det är allt vanligare att djur-
ägare efterfrågar vård för sin familjemedlem
som alltmer liknar humanmedicin och man
hänvisar ofta till inslag man sett från USA på
TV. ”Vi har sett att det är möjligt…”  Man vill
strålbehandla, tillverka proteser eller ge psyko-
farmaka. Man vill rädda djuret till vilket pris
som helst. 

I sådana situationer finns det många intresse-
konflikter som veterinären ska ta ställning till
när han/hon står inför sin patient och dess
ägare; djurets bästa ”blir det friskt och får ett
normalt och värdigt liv”, ägaren ”gammal trogen
kund, är beroende av sitt djur”, ekonomi ”lön-
samt?”, veterinärmedicinsk vinst ”behandlingen
har utförts två gånger i USA, frestande att prova”,
humanmedicinsk vinst ”behandlingen är kom-
parativ och kan komma till gagn för andra” och
så vidare. Det är många tankar som far genom
veterinärens huvud.

– Det är verkligen inte lätt att ta ställning.
Man måste alltid fråga sig ”för vem och varför
gör jag det här och till vilket pris”. Självklart är
det lättare att fatta beslut om man har kolleger
att diskutera olika fall med. Men många
smådjursveterinärer arbetar ensamma. 

KAN MAN ÄLSKA ihjäl sina djur..? Ja, om hun-
den eller katten är så fet att den nästan inte kan
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gå, eller när man ordnar miljöer där man tror
att djuren har det bra eftersom allt finns som
de kan behöva. Enligt vårt mänskliga sätt att se
på saker och ting. Man kan skapa precis rätt
förutsättningar för ett djur gällande utrymme,
ljus, luftfuktighet och så vidare. Men det vikti-
gaste, att djuret får utlopp för sitt normala
beteende, kanske saknas. Av den anledningen
mår det riktigt dåligt. Kärleken till djuret blir
helt missriktad. Hur angriper man detta?  

– När det gäller hundar och katter har vi en
lång tradition i vårt umgänge med dem och vi
är bekanta med deras uttryckssätt. Men hur vet
jag att en leguan lever ett bra leguanliv? frågar
sig Eva.

Till sist kommenterar Eva så kallade djur-
samlare, det vill säga personer som samlar på
sig en mängd djur, ofta av samma art, men
beståndet växer dem över huvudet. De har inte
förmågan att sköta dem och det kan även fin-
nas döda djur kvar hos ägaren. Djursamlare är
ett socialt problem och ett mycket bra exempel
på fall där det behövs samverkan mellan den
som ansvarar för djurens väl och den som
ansvarar för människan. 

– Det är viktigt för oss veterinärer att känna
igen en djursamlare och man kan inte bortse
från djurens lidande för att man tycker synd
om människan, menar Eva. Kanske ser man en
oändlig kedja av pappersarbete, intyg, rätte-
gångar och så vidare framför sig om man 
agerar i ett djursamlarfall. Vet man vilken roll
veterinären har och kan hantera lite av det juri-
diska språket så slipper man hamna i hårklyve-
rier vid en rättegång, typ ”du skriver att djuren
har utsatts för otillbörligt lidande, vad är till-
börligt lidande…?”, är det enklare att agera. 

– Djurskydd för smådjur är ett stort ämne,
men ingenting som, bortsett från försöksdju-
ren, uppmärksammas speciellt mycket. Det
handlar om för mycket ”finlir” för att media
ska bli intresserade. När det gäller jordbruks-
djuren och sporthästarna t ex är djurskyddsdis-

kussionerna en självklar del av vardagen. Det
borde det vara även för dem som sysslar med
små sällskapsdjur. Det handlar väldigt mycket
om att vidga vyerna lite, ta till sig något av de
andra ”benen”. Som veterinär kan man inte
bara luta sig mot kunskaper i veterinärmedicin,
utan måste också ha lite inblick och intresse av
etologi, filosofi, humanpsykologi och juridik,
avslutar Eva som ser fram emot intressanta
diskussioner med kolleger och en samlad kom-
petens i dessa frågor den 15–16 april. 

Fullständigt program med presentation av före-
dragshållarna finns på SVFs hemsida.

Kursen får räknas som godkänd kurs för 
specialistutbildningen i hundens och kattens
sjukdomar. ■
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Proliferativ enteropati, orsakad av
bakterien Lawsonia intracellularis,
är en högaktuell sjukdom som
sprids effektivt och påvisas hos 
allt fler djurarter. Den är en av de
viktigaste orsakerna till tarmstör-
ningar hos gris (1) och påvisas 
med modern diagnostik i många
besättningar. Artikeln ger en sam-
manfattning av dagens kunskaps-
läge med fokus på djurslaget svin.

BAKGRUND
Proliferativ enteropati beskrevs 1931 hos
svin (3) men har därefter rapporterats
hos ett flertal andra djurslag: hamster,
häst, marsvin, hund, lamm, kalv, iller,
räv, hjort, kanin, råtta, struts, vildsvin,
varg, giraff, igelkott och apa (15, 25,
49). Sjukdomen har haft störst sprid-
ning hos svin och laboratoriehamster
där mest forskning publicerats. Under
senare år har flera sjukdomsfall hos föl
rapporterats (10, 12, 54), dock inte i
Sverige. 

Ett antal namn cirkulerar på sjukdo-
men: ileit, PIA (porcin intestinal adeno-
matos), NE (nekrotisk enterit), PHE
(proliferativ hemorrhagisk enterit), RI
(regional ileit) med flera. Korrekt namn
är (porcin) proliferativ enteropati (PPE,
PE). Sjukdomen kallas populärt ileit
(56), men benämningen är missvisande
eftersom infektionen har beskrivits i

samtliga tarmavsnitt utom duodenum
och främre jejunum. Lokalisationen
varierar mellan djurslag, t ex beskrivs
hos hund förändringar i magsäckens
slemhinna. Dessutom varierar föränd-
ringarnas utseende, vilket bidragit till
begreppsförvirringen. 

En infektiös bakgrund till sjukdomen
misstänktes tidigt (3, 40) och intracellu-
lära bakterier sågs i förändrade tarm-
avsnitt. Vid odling påvisades rikligt med
Campylobacter vilka länge antogs vara
orsak till infektionen trots att man inte
lyckades uppfylla Kochs postulat (26).
1987 framställdes monoklonala anti-
kroppar som specifikt band till de intra-
cellulära bakterierna, men inte till
Campylobacter species (29). Några år
senare odlades bakterien första gången
på cellkultur och sjukdomen reproduce-
rades experimentellt (32). Den tidigare
okända bakterien kallades först Ileal
symbiont intracellularis, och fick 1995
sitt nuvarande namn Lawsonia intracel-
lularis efter en på området framstående
forskare (31).

Utifrån tarmens morfologiska utseen-
de har fyra former beskrivits: PIA, NE,
RI och PHE. Av dessa anses PIA vara
den okomplicerade, kroniska varianten
(Figur 1), NE en sekundärinfektion vid
PIA, RI en avläkt NE, och PHE den
akuta formen av sjukdomen (25). I nyare
litteratur föredrar man att tala om akut
(PHE) och kronisk (PIA och NE) form
(4). Ibland särskiljs även den subkliniska
varianten.

Svensk forskning har tidigare visat att
L intracellularis är den vanligaste orsa-
ken till diarré hos svenska tillväxtgrisar
(19), och att drabbade djur i genomsnitt
är tre veckor äldre vid förmedling än 

grisar utan problem (86 respektive 65
dagar vid 25 kg kroppsvikt). De ekono-
miska konsekvenserna är mycket om-
fattande och enbart i USA uppskattas
kostnaderna till ca 1,7 miljarder US 
dollar/år (52).

FÖREKOMST
Sjukdomen är spridd över världen och
en hög andel infekterade besättningar
rapporteras. I Danmark påvisas bakterien
med PCR (polymerase chain reaction) i
93,7 procent av besättningarna (46) och
i USA klassades 76,6 procent av 184
integrerade besättningar som serologiskt
positiva (4). Högst antal seropositiva
djur sågs i tillväxt- och slaktsvinsavdel-
ningarna. Uppgifter från andra länder
antyder att ca 35 procent av växande
grisar drabbas (41). I en ny svensk studie
var 48 procent av de smågrisproduce-
rande besättningarna positiva vid PCR-
analys (18).

MAGDALENA JACOBSON, leg veterinär, VMD.*

Proliferativ enteropati – en aktuell 
sjukdom med många frågetecken

❘ ❙❚ vetenskap
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granskad artikel

FIGUR 1. Porcin intestinal adenomatos
(PIA) är den okomplicerade, kroniska for-
men av sjukdomen. Vid obduktion ses en
vulstigt förtjockad tarmslemhinna i fram-
för allt ileum.

➤
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SYMTOM
I Sverige är den kroniska formen van-
ligast vilken kliniskt ses som gråbrun
diarré, ruggig hårrem och försämrad
tillväxt. Mortaliteten är låg och framför
allt förknippad med sekundärinfektio-
ner (56). Subkliniskt infekterade djur
har försämrad tillväxt (57) (Figur 2).
Inkubationstiden är två till tre veckor
(44) och sjukdom ses ofta tre till fyra
veckor efter avvänjning (6–20 veckor
gamla grisar). Inga fall finns beskrivna
före två veckors ålder (55). Den akuta
formen drabbar oftast lite äldre djur
som slaktsvin och gyltor (4–12 månader
gamla), men finns beskriven från sex
veckor upp till flera års ålder (16).
Denna form förlöper med kraftiga tarm-
blödningar. Perakuta dödsfall kan ses
med ett anemiskt kadaver, där en
buköppning avslöjar blodfyllda tarmar.
Akut ses blodig diarré och mer eller
mindre påverkat allmäntillstånd. Feber
kan ses men sjukdomen är generellt
begränsad till tarmen och djuren kan
istället ha hypotermi (56).

LAWSONIA INTRACELLULARIS
Lawsonia intracellularis är mycket svår-
odlad, och odlas i dagsläget endast vid
en handfull laboratorier i världen. Den

är mikroaerofil och obligat intracellulär,
varför den enbart kan odlas på cellkultur
under mycket bestämda gaskoncentra-
tioner. Bakterien är gramnegativ, saknar
kapsel och bildar inte sporer (31).
Flagelliknande strukturer har sällsynt
setts på extracellulära bakterier i cellkul-

tur (25). Bakterien infekterar omogna
enterocyter i tarmkryptornas botten. De
stimulerar på okänt sätt cellerna till del-
ning samtidigt som differentieringen
upphör. En typisk histologisk bild inne-
fattar därför långa, grenade kryptor med
omoget epitel, ökad mitosfrekvens och
avsaknad av bägarceller. Makroskopiskt
ses detta som en förtjockad, vulstig
slemhinna (43).

Hos gris infekteras alltid ileum, men
förändringar finns även beskrivna från
distala jejunum till rektum. Inom en
krypta sprids bakterien troligen genom
cellernas delning. Friska, oinfekterade
tarmavsnitt ses intill infekterade, kraf-
tigt förändrade delar. En vanlig uppfatt-
ning är att bakterien inte förflyttar sig
mellan celler eller kryptor och att ska-
dornas utbredning avgörs av den mängd
bakterier grisen infekterats med (23).
Enligt en annan hypotes infekterar bak-
terien först främre liggande tarmavsnitt
där den förökas, varefter den frisätts 
till tarmlumen och infekterar bakom-
liggande avsnitt (13).

DIAGNOSTIK OCH PROVTAGNING
Diagnostiken begränsades tidigare till
obduktion med demonstration av typiska
skador (Figur 3). Intracellulära bakterier
kan påvisas med specialfärgningar 
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FIGUR 2. Proliferativ enteropati ger en markant försämrad tillväxt hos gris. Bilden visar
två kullsyskon.

FIGUR 3. Nekrotisk enterit (NE) anses vara en sekundärinfektion av PIA. Vid obduktion ses
förutom en förtjockad tarmslemhinna även nekrotiska partier av varierande utbredning. 
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(t ex Warthin-Starry), men dessa tekniker
kan inte verifiera bakteriernas identitet
(53). Odling är inte användbart för
rutindiagnostik. I stället används olika
molekylärbiologiska metoder för identi-
fikation. Dessa är vanligen baserade på
att specifikt DNA identifieras med till
exempel PCR (polymerase chain re-
action), eller på monoklonala antikrop-
par som specifikt binder till bakterien
(17). I dagsläget ingår PCR-baserade
metoder i SVAs rutindiagnostik. Tekni-
ken har god känslighet när bakterien
skall påvisas i vävnadsprov eller i faeces
från sjuka djur, och SVA arbetar nu för
att säkrare identifiera symtomlösa smitt-
bärare.

Studier av provtagningsmetodens
betydelse pågår också. Optimalt skall
fem till tio djur med diarré provtas. I
svenska besättningar har bakterien hit-
tills inte påvisats hos diande grisar, var-
för provtagning bör koncentreras till
tillväxtgrisar och slaktsvin. Preliminära
resultat antyder att en minst sockerbits-
stor mängd avföring innehåller fler bak-
terier än den mängd som fastnar på en
tops (culturette), men trots detta kan
även tops analyseras (se faktaruta).

Andra diagnostiska metoder baseras
på demonstration av specifika antikrop-
par i serum. Serologier används generellt
för att identifiera smittade besättningar
och för att bedöma infektionstidpunkt
under uppfödningen. Däremot kan inte
sjukdomsorsaken verifieras akut efter-
som det tar två till tre veckor innan
detekterbara antikroppsnivåer utvecklas
(22). Ett problem i arbetet med serolo-
giska tekniker är att hitta optimal balans
mellan teknikens sensitivitet och dess
specificitet, då en hög känslighet ofta
medför ökad risk för falskt positiva
resultat. Flera olika serologiska tekniker
finns beskrivna för L intracellularis,
varav en för närvarande är begränsat
kommersiellt tillgänglig (17). Vissa stu-
dier tyder på att antikroppstitrarna är
relativt kortvariga (ca 5 veckor) (21).
Arbete pågår för närvarande med att
utvärdera olika serologiska tekniker.

SMITTSPRIDNING
Det finns ett fåtal studier beträffande 
L intracellularis överlevnad i miljön.
Dessa studier indikerar att bakterien

kan överleva mindre än 14 dagar i faeces
vid 5–15°C (8). Flera indirekta sprid-
ningsvägar som redskap, skyddskläder
m m diskuteras. Bakterien sprids lätt
mellan boxar i samma stall, trots preven-
tiva åtgärder som separata skyddskläder
och fotbad (57). Grisar kan utskilja bak-
terien i upp till tio veckor efter infektion
(44), och den viktigaste och vanligaste
smittspridningen sker sannolikt via
symtomlösa smittbärare. Ett observan-
dum är rapporter om utbrott i slutna
besättningar och besättningar som re-
populerats med kejsarsnittade grisar
(55, 56). Bakteriestammarna kan infek-
tera mellan djurspecies (43). Det är dock
okänt i vilken utsträckning andra djur-
slag fungerar som vektorer. Experimen-
tella infektioner har gjorts på kyckling,
mus och råtta, varav de senare utvecklade
histologiska skador. Inga förändringar
sågs hos kyckling (7). Naturlig infektion
hos dessa djurslag har hittills bara beskri-
vits hos en stam av laboratorieråtta (51).

PREDISPONERANDE FAKTORER
Resultaten från studier över predispone-
rande faktorer är ofta motsägelsefulla.
Praktiserande av ”all in–all out” med
noggrann rengöring och desinfektion
mellan omgångarna ger signifikant
mindre förekomst av infektion i flera
studier (4, 8, 27, 45, 47). Även ”tom-
tiden” mellan omgångarna har troligen
betydelse (27, 45). I en amerikansk
undersökning kunde dock inte någon
ökad infektionsrisk påvisas vare sig vid
kontinuerligt djurflöde, bristande ren-
göring eller avsaknad av karantän (2). 
I en engelsk studie var flera avelsbesätt-
ningar infekterade och inköp av galtar
från dessa ökade risken för infektion
(45). En hög andel äldre suggor (<25 %
förstagrisare) (4) och större suggrupper
anses minska infektionsrisken (27).
Betydelsen av besättningens storlek är
oklar: En studie visade inget samband
med besättningsstorlek (47), en annan
visar ett samband mellan besättningar
med fler än 500 suggor och förekomst
av proliferativ enteropati (45). Olika
författare anger att risken för infektion
ökar om djuren hålls på betongspalt (4),
och minskar om djuren hålls på strö-
bädd eller helt golv (45). De menar att
sambandet kan bero på att spaltgolv

generellt rengörs sämre. I en tredje stu-
die hade golvtypen ingen betydelse (2).
Utedrift minskar risken för infektion
(4). Nya byggnader och nyligen genom-
förd blandning av djur hade samband
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Praktiska åtgärder

• Ställ rätt diagnos!
Vid problem med ”pellar” bör 
obduktion göras.
Vid diarréproblem är faecesprovtag-
ning adekvat.
Provta 5–10 djur i den åldersgrupp 
som vanligen insjuknar. 
Ta prov från grisar med diarré. 
Ta prov för differentialdiagnosen 
Brachyspira spp.
Hos diande och nyavvanda grisar bör 
andra infektioner först uteslutas.

• Ta prov rätt!
Minst en sockerbitsstor mängd av-
föring bör tas som prov. Provet kan 
tas från golvet men man bör inte 
blanda flera ”högar” eftersom 
känsligheten försämras. Även tops 
(culturette) kan användas för analys. 
Samma tops kan inte användas för 
annan odling. 
Lägg provet i en burk, men även 
plastpåse eller -handske går bra 
(undvik handskar med puder).

• Välj terapi!
Är syftet med terapin att uppnå en 
klinisk förbättring eller att utrota 
bakterien från besättningen?
Preparatet skall ha acceptabla MIC-
värden och lämplig farmakokinetik.
Pleuromutiliner bör reserveras för mer 
omfattande åtgärder som saneringar. 

• Minska smittspridningen!
All in–all out.
Noggrann rengöring och desinfektion 
mellan omgångarna.
Kan ”tomtiden” ökas?
Kan smittspridning mellan suggorna 
minskas?
Fundera över rekryteringen: 
intern/extern, hur många djur, 
vilken ålder?
Adekvat karantänsförfarande vid 
nyrekrytering med ”tomtid” och 
rengöring och desinfektion av 
djurutrymmen.
Minska riskerna för vektorburen smitta.
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med PPE (2). I en annan studie sågs
inget samband med byggnadstyp eller
frekvens omgrupperingar (45). Stressorer
som stark värme, kyla, antal tillfällen
när djur blandas och djurgruppernas
storlek, samt antal foderautomater per
box hade inget samband med sjukdom
(2). Behandling med dexametason vid
experimentell infektion ökade inte fre-
kvensen av sjukdom (20, 22). Fodrets
betydelse är ofta svårt att utvärdera kli-
niskt, men inget samband påvisades
mellan typ av foder, utfodringssystem
eller vattensystem i en studie (45). I en
dansk studie visades att hemmablandat,
opelleterat foder minskade prevalensen
L intracellularis (47). Kontinuerlig till-
försel av tillväxtbefrämjande antibiotika
minskade risken för sjukdom (24). Viss
terapeutisk behandling av avvanda grisar
påverkade inte förekomsten, medan
besättningar som aldrig medicinerat
hade lägre förekomst (45). En ökad
förekomst sågs i besättningar med före-
komst av annan sjukdom (SEP) (45).

BEHANDLING
Svårigheterna vid odling gör att endast
ett fåtal studier om resistensmönster
publicerats. Cellodlade L intracellularis är
känsliga för flera antibiotika: penicillin,
erytromycin, difloxacin, virginiamycin
och klortetracyklin hade samtliga MIC-
värden mindre än 1 µg/ml, följt av tia-
mulin och tilmicosin med MIC mindre
än 4 µg/ml (MIC definieras här som
den lägsta koncentration som förhindrar

förökning av 99 % av bakterierna). Där-
emot hade aminoglykosider, aminocyk-
litoler, ceftifur, bacitracin och avoparcin
högre MIC-värden, mer än 32 µg/ml
(30). Lincomycin och tylosin hade
MIC-värden på respektive 32 och 64
µg/ml (33). Utöver fördelaktiga MIC-
värden skall den aktiva substansen för-
delas till hela tarmkanalen och tas upp
intracellulärt. Klortetracyklin, tylosin
och tiamulin har testats kliniskt och
rapporterats ha god effekt (34, 41)
(Figur 4). Bakterien har påvisats i faeces
med PCR efter behandling med tylosin
och tiamulin, men tekniken skiljer inte
på levande och döda bakterier. 

En publicerad studie finns avseende
desinfektionsmedel. Denna indikerar att
30 minuters exponering för kvartenära
ammoniumföreningar är mest effektivt,
följt av povidinjodid som kraftigt redu-
cerar antalet viabla bakterier. Effekten av
kaliumperoxymonosulfat och natrium-
hypoklorit varierade med bakteriestam,
medan fenolbaserade preparat och väte-
peroxid hade sämre effekt (8).

Några försök har gjorts att sanera
bort bakterien. Dessa baseras på kombi-
nationer av medicinering med tylosin
alternativt tiamulin, tömning av stallar,
tvättning och desinfektion med glutar-
aldehyd eller Virkon enbart/kombinerat
med Ca(OH)2, samt förbättrad bio-
säkerhet och kontroll av gnagare (5, 11,
14). Samtliga författare rapporterar att
saneringen lyckats. En studie anger dock
att bakterien ses i besättningar som

genomfört liknande
saneringar i andra
syften (5). 

Ett levande atte-
nuerat vaccin har ny-
ligen lanserats i USA.
Vaccinet stimulerar
naturlig immunitet
genom att orsaka en
begränsad infektion i
tarmen. De flesta stu-
dier rapporterar före-
komst av mikrosko-
piska skador utan
negativ klinisk effekt
(9). I ett kliniskt 
försök sågs ingen
skillnad mellan vacci-
nerade och ovaccine-

rade djur avseende serokonvertering
eller utskiljning av bakterien i faeces
(35). Vaccinet är under lansering i
Europa, men ytterligare studier behövs
för att verifiera dess effekt och säkerhet.

DISKUSSION
Värdspecificitet
Proliferativ enteropati beskrivs hos kar-
nivorer, herbivorer och omnivorer och
ett stort antal varmblodiga djur verkar
kunna infekteras. Två mönster kan ses:
påfallande få rapporter gäller idisslare,
och sjukdomen beskrivs framför allt hos
domesticerade djur som hålls tillsam-
mans på en avgränsad yta. I en naturlig
situation med relativt få djur per yt-
enhet och begränsade fekala-orala 
kontakter, kan det vara nödvändigt för
bakterier med kort överlevnadstid utan-
för värden att ”ta vara på de tillfällen
som bjuds”. Sett ur detta perspektiv är
det viktigt att kunna infektera ett brett
värdspektrum, vilket stämmer med tidi-
gare infektionsförsök (43). Ett fåtal
undersökningar av humanpatienter med
Crohns sjukdom är rapporterade, men
L intracellularis har inte påvisats. Mot
denna bakgrund kan det dock inte ute-
slutas, att människa kan infekteras. 

Infektionstryck
Sjukdomen drabbar vanligen unga djur
där en kraftig bakterieförökning med
utskiljning av stora mängder bakterier
ses. Modern djurhållning med grupper
av unga djur på en begränsad yta kanske
är speciellt gynnsam för denna mikrob.
I system med krav på ekonomisk lön-
samhet, där varje tom stalldag är dyrbar
och marknaden styr avsättningen för
djuren, är det svårt att tillåta tillräcklig
tid för rengöring, desinfektion och
”tomtid”, vilket ökar bakteriens möjlig-
het att etableras.

Drabbade ålderskategorier
Enligt litteraturen drabbar den kroniska
sjukdomen främst så kallade ”growers”
(45) men definitionen av detta begrepp
varierar. En svensk tillväxtgris har passe-
rat avvänjningsperioden men inte flyttat
till slaktsvinsstallet, dvs den är cirka
6–12 veckor. I andra länder är en ”gro-
wer” 12–17 veckor gammal (38). I prak-
tiken ses troligen en stor åldersvariation
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FIGUR 4. Det finns flera kliniska tester där antibiotikabehand-
ling rapporterats ha god effekt. Regional ileit (RI, hose pipe
gut) anses vara en avläkt NE, där läkningen skett per secun-
dam med bindvävsinlagringar och muskelhypertrofi till följd 
av förträngningar av lumen.
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och i vissa länder drabbas framför
allt 20–50-kilos grisar eller slakt-
svin (2, 36). Förmodligen beror
skillnaderna på olika produk-
tionssystem: den största smitt-
spridningen och det största antalet
sjukdomsfall ses i den åldersgrupp
där den största blandningen av
mottagliga djur sker.

Varför får vissa grisar PHE?
Det finns ingen tydlig förklaring
till att proliferativ hemorrhagisk
enterit är ovanlig i Sverige (Figur
5). Bane och medarbetare menar
att PHE och PIA aldrig påvisas i
en besättning samtidigt (2). I en
italiensk studie sågs PHE i små
slaktsvinsbesättningar med dåligt hälso-
läge (28), men generellt anses PHE
tvärtom vara vanligare i besättningar
med god hälsostatus, t ex SPF-besätt-
ningar (37). Rapporter tyder på att så
även är fallet i Sverige. En vanlig åsikt är
att PHE ses hos äldre djur som aldrig
exponerats för bakterien och beror på en
kraftig immunologisk reaktion (2, 43).
Detta skulle betyda att om många grisar
insjuknar i PIA tidigt under uppföd-
ningen, finns färre naiva djur kvar som
senare kan insjukna akut. I så fall skulle
faktorer i den svenska uppfödnings-
modellen predisponera för en stor sprid-
ning av bakterien bland unga djur. I
utländsk litteratur anses ett förbud mot
antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte
som en riskfaktor för spridning (37).
PHE skulle i så fall vara vanligare i 
länder där en omfattande antibiotika-
användning resulterat i en minskad
exponering för bakterien. PHE var dock
ovanlig i Sverige även före 1986 då 
förbudet mot foderinblandning av anti-
biotika i tillväxtbefrämjande syfte trädde
i kraft.

Predisponerande faktorer
Förutom faktorer relaterade till djur-
flöden finns få identifierade riskfaktorer.
Foder (komposition, bearbetning m m)
har betydelse för flera andra tarmsjuk-
domar (42, 48). Något tydligt samband
är inte fastställt när det gäller PE, men
en studie visar att hemmablandat, 
icke-pelleterat foder minskar risken för
infektion, och en annan rapporterar ett

samband mellan PHE och blötutfod-
ring (50).

Smittspridning inom besättningen
I den enskilda besättningen ses två
huvudsakliga ”smitthärdar”. Dels medför
bristande rengöring och/eller blandning
av djur att infektionen kan persistera 
i vissa avdelningar, dels kan enskilda
suggor vara symtomlösa smittbärare
(39). Här anses grupphållning av suggor
påverka infektionstrycket och öka
smittspridningen (6, 50). Förvärvad
immunitet är troligen inte livslång och
samma sugga kan infekteras flera gånger
(39) även om en hög andel äldre suggor
minskar risken för infektion (4). Med
dagens kunskap verkar all in–all out
med noggrann rengöring och desinfek-
tion samt tillräcklig ”tomtid” mellan
omgångarna, vara viktigt för att stoppa
smittspridning inom besättningen. Dess-
utom kan man fundera över hur en
optimal sugghållning skall se ut. Kanske
är så kallade ”tre-rummare” med sam-
manhållna suggrupper att föredra fram-
för stora, gemensamma lösdrifter? Mer
kunskap behövs! Eventuella vektorers
betydelse för smittspridningen är okänd
men bör därför inte negligeras.

Smittspridning mellan besättningar
Prevalensen infekterade svenska besätt-
ningar är lägre än i många andra länder.
En stor andel besättningar praktiserar all
in–all out (18). Detta tillsammans med
rutiner sedan länge anpassade till ”ett liv
utan antibiotika” kan tyda på att även

om infektionen är etablerad i
många besättningar och där
sprids kontinuerligt, har andra
besättningar skyddats från smit-
tan via olika preventiva åtgärder.
Det finns därför all anledning
att fortsatt värna om god bio-
säkerhet. Ett adekvat karantäns-
förfarande är ett viktigt skydd
mot inkommande smitta men
tyvärr finns flera okända fakto-
rer. För att utnyttja systemet
skall inköpta djur testas och visas
vara negativa innan de förs in i
besättningen. De testmetoder
som för närvarande används kan
dock inte säkert påvisa symtom-
lösa smittbärare. Dessutom är

livdjursbesättningarnas infektionsstatus
okänt. Man kan diskutera vilken rekry-
teringsålder som är ”säkrast”. Smitt-
ämnet är förmodligen lättare att påvisa
hos ett infekterat 30-kilos gyltämne
under karantänsvistelsen, å andra sidan
är sannolikheten troligen större att en
betäckningsfärdig eller dräktig gylta är
negativ. Ytterligare kunskap och utveck-
lingsarbete är nödvändiga.

Sanering
Det är troligen fullt möjligt att sanera
bort infektionen ur enskilda besättningar.
Baserat på resistensmönster kan flera
antibiotikapreparat användas och teo-
retiskt borde saneringsmodellen för
svindysenteri kunna tillämpas (8). I
praktiken finns dock rapporter om att 
L intracellularis påvisats efter lyckade
saneringar mot Brachyspira hyodysente-
riae, trots att hög biosäkerhet bibehållits.
Möjligen kan en sanering med till-
räckligt långa ”tomtider” vara svår att
genomföra? Risken för återsmitta via 
inköpt rekrytering är svår att bedöma
men kan troligen inte negligeras. Det
kan även finnas andra faktorer som vi
idag inte har kunskap om. En noggrann 
analys av förutsättningarna inklusive en
ekonomisk analys bör i varje fall göras
innan en sanering övervägs. 

Proliferativ enteropati har stor bety-
delse för den enskilda besättningens
ekonomi, men Sverige har antagligen
bättre förutsättningar än många andra
länder att bekämpa sjukdomen. För att
kunna göra detta fordras dock en god
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FIGUR 5. Proliferativ hemorrhagisk enterit (PHE) är den
akuta formen av sjukdomen. Vid obduktion ses förtjoc-
kad tarmslemhinna av varierande grad samt diffusa, 
ofta rikliga blödningar till lumen.
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diagnostik och ökade kunskaper om
bakteriens förmåga att spridas och persi-
stera i besättningen.

SUMMARY
Proliferative enteropathy – an emer-
ging disease with several question
marks left to be solved
Proliferative enteropathy, caused by
Lawsonia intracellularis, is currently 
increasing. The micro-organism seems
to be efficiently spread and is demon-
strated in several species. It is a common
cause of enteritis in pigs and improved
diagnostics reveals high herd prevalen-
ces. This paper is a review of today’s
knowledge with focus on the epidemio-
logy in swine. In the last part, aspects of
the epidemiological features are further
discussed. Some advice to the practi-
tioner is given: 

It is crucial to obtain a proper dia-
gnosis. If runt pigs are the main pro-
blem, necropsies should be performed.
If the herd is suffering from diarrhoea
and poor growth, faecal samples from
five to ten representative pigs should be
submitted to the laboratory for diagno-
sis by PCR. Further, the main differen-
tial diagnosis Brachyspira spp should be
excluded. In the choice of therapeutics,
the aim of the treatment should be 
considered. Pleuromutilins should be
reserved for more extensive treatments
such as eradication programmes. If the
aim is to obtain a clinical improvement
only, other drugs may be chosen. The
drug of choice should have acceptable
MIC values and suitable pharmacokine-
tics. Preventative measures such as all
in–all out and thorough cleaning and
disinfection between batches should be
implemented. Issues such as is it possible
to increase the ”empty-time” between
batches, is it possible to minimize the
spread of the infection between sows,
how should replacement animals be
recruited, should be addressed. Proper
routines should be implemented in 
quarantine. The possible risk for spread
by vectors should be considered. 

This is an infection with major impli-
cations for pig herd economy, and
Sweden probably has good possibilities
to control the disease. To do this, 
suitable diagnostics and increased

knowledge of the spread and persistence
of the micro-organism are crucial.
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ANMÄLNINGSPLIKTIGA SJUKDOMAR
OCH ANALYS UTOMLANDS
En ökande andel veterinära prover sänds 
utomlands för analys. Beträffande prover som
analyseras i Sverige gäller anmälningsplikt för
veterinären eller den som är ansvarig för det
laboratorium där primärfallet av den anmäl-
ningspliktiga sjukdomen konstaterats. När
prover sänds utomlands är däremot provtagande
veterinär i Sverige skyldig att anmäla anmäl-
ningspliktig sjukdom som diagnostiserats vid
det utländska laboratoriet. Listan över anmäl-
ningspliktiga sjukdomar kan hittas på Jord-
bruksverkets hemsida (SJVFS 2002:16, saknr
K4) liksom statistiken över antalet rapporterade
fall av dessa sjukdomar i Sverige. Övervak-
ningen fyller en viktig funktion som indikation
på eventuella förändringar i smittläget och
utbredningen av vissa sjukdomar i Sverige.
Under de senaste åren har det rapporterats färre
fall än förväntat av vissa sjukdomar, t ex leish-
manios, vilket eventuellt kan förklaras av en
ökad analys av prover utomlands och att den
remitterande veterinären inte känner till sin
skyldighet att anmäla positiva fynd.

Observera att vid misstanke om epizooti-
sjukdom ska dessa prover alltid sändas till SVA
för analys.

IPN-V PÅVISAD HOS VILD LAX
Infektiöst pankreasnekrosvirus (IPN-V) av
ännu okänd serotyp har påvisats i tre prover
från vilda laxhonor som fångats och sumpats
för romtagning inom det svenska laxkompen-
sationsprogrammet. Sumpningsanläggningen

Epizteln belyser i detta nummer problemet med ett

ökande antal prover som skickas utomlands. Rapport

ges om infektiös pankreasnekros hos vild lax och nya utbrott av Newcastlesjuka.

Bluetongue i södra Europa har medfört att Spanien och Portugal överväger att

vaccinera mot bluetonguevirus serotyp 4. Avslutningsvis ges även en rapport

om sjukdomsläget för Aviär influensa. Epizteln är sammanställd av Elisabeth

Sjöberg, SVA och Carin Israelssson, SJV.

❘ ❙❚ månadens epiztel
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Sjukdomen IPN-V drabbar laxyngel,
bilden visar ett friskt sådant.
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är nu rengjord, desinficerad och torrlagd. All
rom från drabbade honor har destruerats och
behovet av vidare smittskyddsåtgärder är under
utredning. I svenska kustzoner har den mer
apatogena formen (serotyp ab) av IPN-V på-
visats sporadiskt hos vandrande laxfisk under
åren 1992, 1994 och 1998, samt hos ål 1993.
Den mer patogena formen, serotyp sp, har
endast påvisats i Sverige vid ett fåtal tillfällen,
senast 1995.

BLUETONGUE I SÖDRA EUROPA
Under 2004 har 543 utbrott av bluetongue
rapporterats inom EU varav 314 i Spanien,
183 i Italien, 34 i Frankrike (Korsika), elva i
Portugal och ett på Cypern. Trots att vektorn
för bluetongue, Culicoides imicola (svidknott),
är mindre aktiv under vintern, har 20 utbrott
av bluetongue rapporterats hittills under 2005,
varav 16 i Spanien, två i Frankrike (Korsika)
och två i Portugal.

I Spanien har skyddsåtgärder vidtagits dels i
form av vaccination mot bluetonguevirus sero-
typ 4, dels genom användning av insektsfällor.
Över 400 000 får har vaccinerats i Extremadura
och fler än 300 000 i Andalusien. 

Serotyp 4 har även påvisats i Portugal där
serologiska undersökningar har genomförts av
10 836 djur, varav 2 154 var positiva (1 757 nöt
och 397 små idisslare). Utanför zonen har
totalt 5 600 djur undersökts, varav 772 (752
nöt och 20 små idisslare) var positiva. Även
Portugal överväger att tillgripa vaccination av
djur i sina riskområden.

ND-UTBROTT I SYDÖSTRA EUROPA
Utbrott av Newcastlesjuka (ND) har konstate-
rats i Bulgarien, på Cypern och i Grekland.
Dagen före julafton konfirmerades ett utbrott
av ND i Bulgarien. Misstanken uppstod i en
flock hushållshöns i regionen Kardshali. Den
smittade flocken avlivades och 5 800 hushålls-
höns i skydds- och övervakningsområdet ring-
vaccinerades. Enligt uppgift finns inget kom-
mersiellt fjäderfä i området. 

EU införde omedelbart importstopp för
levande fjäderfä, kläckägg och icke värmebe-
handlat fjäderfäkött/-produkter. Importstoppet
avseende hela Bulgarien hävdes delvis den 12
januari, och gäller nu enbart området Kardshali.

Under september–oktober 2004 insjuknade
ett mindre antal duvor i två duvslag i Nicosia

på Cypern. I virusodling påvisades Paramyxo-
virus typ 1. Virus återfanns även i prov från en
vild hönsfågel som dock inte visade några 
tecken på Newcastlesjuka (ND). Duvorna
hade centralnervösa symtom och duvslagen har
sanerats enligt krav i ND-direktivet. Ytterligare
tre misstänkt smittade besättningar utreds.
Öns fjäderfäpopulation har vaccinerats. Tills
vidare råder inga handelsrestriktioner.

Den 7 januari 2005 konfirmerades ett
utbrott av ND i en slaktkycklingbesättning
utomhus på halvön Peloponnesos i Grekland.
Besättningen som bestod av 20 500 broilers,
avlivades och byggnaderna har sanerats. Det
finns ytterligare en mindre besättning i områ-
det. Den är undersökt och visar inga symtom
på ND. EU vidtar inga ytterligare åtgärder.
Grekland är öppet för handel förutom området
tio km kring utbrottet.

AVIÄR INFLUENSA – SJUKDOMSLÄGET
JANUARI 2005
Det har nu gått över ett år sedan de första 
rapporterna om aviär influensa subtyp H5N1
kom från Sydostasien. Sedan dess har miljon-
tals fåglar dött, mest fjäderfän men även andra
fåglar. 52 människor har rapporterats infekte-
rade med fågelinfluensavirus, varav 39 har av-
lidit. Inga humanfall har rapporterats utanför
Thailand och Vietnam. Under vintern har
antalet rapporter om infekterade människor
ökat igen efter en lugnare höst, vilket ses med
oro. Även enstaka fall av andra insjuknade
däggdjur har rapporterats under året som gått.
WHO meddelar att de flesta humanfall kan
kopplas till kontakt med döda eller sjuka 
fjäderfä i anslutning till hushållet. Särskilt risk-
fyllt anses arbete med okokta fjäderfäprodukter
vara samt slakt och plockning av fjäderfä. Inga
fall har kunnat kopplas till konsumtion av
genomkokta fjäderfä- eller äggprodukter. 

Fortsatta utbrott rapporteras från Vietnam
och Thailand. Malaysia som haft problem med
smuggling av fjäderfä från Thailand, har inte
rapporterat några nya fall sedan i november. I
Hongkong har H5N1 nyligen påvisats hos en
vild häger. EUs handelsrestriktioner har hävts
gällande Korea och Japan eftersom de slut-
rapporterat och anses fria från sjukdomen.
Restriktionerna har förlängts gällande åtta
andra asiatiska länder och sträcker sig i nuläget
till den 30 september 2005.  ■

➤

■ ■  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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Avlivning av djur är ett känsligt
område. Det är också en av de
veterinära aktiviteter som ofta
dyker upp i samband med att 
veterinärer anmäls till Veterinära
ansvarsnämnden, vilket speglar hur
lätt något kan bli fel, eller uppfat-
tas fel, i samband med avlivningar.
Avlivning av djur kan ske av många
olika skäl, och det är viktigt att vara
medveten om att veterinären inte
alltid nödvändigtvis har full känne-
dom om djurägarens motiv för att
låta avliva ett djur. Följande artikel
går igenom vad omgivningen har
rätt att vänta sig av veterinären 
i avlivningssituationen, vad djur-
skyddsförfattningarna säger och
hur frågan hanteras under veteri-
närutbildningen.

INLEDNING
All avlivning av djur ska ske i enlighet
med föreskrifterna i L22 (DFS 2004:12,
lantbrukets djur och häst) respektive
L24 (DFS 2004:7, hund, katt och päls-
djur), vilka är under omarbetning och
troligen kommer att slås ihop till en
gemensam föreskrift för samtliga djur-
slag. Inför denna omarbetning och mot
bakgrund av den debatt som på senare
tid förts inom veterinärkåren om av-
livning i relation till djurskydd, har
Djurskyddsmyndigheten gått igenom
frågan och sammanfattar här dagsläget.

AVLIVNING AV SJUKA ELLER 
SKADADE DJUR
Den veterinär som bedriver praktise-

rande verksamhet ska vara beredd, både
mentalt och genom att ha lämplig
utrustning tillgänglig, att avliva djur.
Detta gäller både veterinär i klinisk
verksamhet och veterinärer med annan
typ av kontakt med levande djur, t ex 
i samband med tävlings- eller utställ-
ningsverksamhet.

I fall som gäller sjuka eller skadade
djur där djurägaren av någon anledning
väljer att låta avliva djuret, är det väsent-
ligt att avlivningen genomförs så snart
som möjligt. Detta är naturligtvis
särskilt viktigt i de fall en fördröjning
skulle medföra lidande för djuret. Det
innebär att det i normalfallet inte är
acceptabelt att en veterinär lämnar ett
svårt sjukt eller skadat djur för att över-
låta avlivningen åt t ex nödslaktsperso-
nal som anländer senare. Följaktligen
ska varje veterinär som bedriver stor-
djurspraktik eller tjänstgör som ban-

eller tävlingsveterinär ha utrustning för
avlivning på plats. Den uppfattningen
delas av Veterinära ansvarsnämnden. En
tjänstgörande veterinär ska helt enkelt
inte kunna neka att avliva svårt sjuka
eller skadade djur.

I fråga om kroniskt sjuka djur som
inte utsätts för alltför stort lidande finns
möjlighet att avvakta en kortare tid om
det bedöms vara av stor vikt för djur-
ägaren. Det gäller i praktiken främst
sällskapsdjur, och i sådana fall kan det
vara lämpligt att boka in en tid för avliv-
ning vid senare tillfälle, för att undvika
att fallet drar ut på tiden. I de fall där
veterinären anser att ett djur omedelbart
bör avlivas av djurskyddsskäl men djur-
ägaren motsätter sig detta har veterinären
ingen juridisk rätt att avliva djuret mot
djurägarens vilja. Då bör istället veteri-
nären kontakta den lokala djurskydds-
inspektören för att få fram ett beslut om

När ett djur ska avlivas
– om regler och rekommendationer i samband med avlivning av tamdjur
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CHARLOTTE BERG, leg veterinär, veterinärinspektör, VMD, docent.*

FIGUR 1. Den veterinär som bedriver praktiserande verksamhet ska vara beredd, både
mentalt och genom att ha lämplig utrustning tillgänglig, att avliva djur.  
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omhändertagande med åtföljande av-
livning. Veterinären har inte heller rätt
att hålla kvar djuret mot djurägarens
vilja.

Enligt djurskyddslagen får veterinär
eller polis – eller i brådskande fall någon
annan – som påträffar ett svårt skadat
eller sjukt djur genast avliva djuret, även
om någon ägare inte kunnat tillfrågas.
Fortfarande ska dock den valda avliv-
ningsmetoden vara i enlighet med före-
skrifterna. 

AVLIVNING AV FRISKA DJUR 
Att avliva ett till synes friskt djur, eller
ett djur som har en förhållandevis lind-
rig eller botbar sjukdom, upplevs av
många veterinärer som etiskt tveksamt.
Veterinären har naturligtvis i sådana
situationer alltid möjlighet att föreslå
alternativ, t ex omplacering av djuret.
När det gäller lantbrukets djur upplevs
ekonomiska skäl för avlivning (dvs att

behandling av den aktuella sjukdomen
skulle bli för dyr, alternativt att djurets i
och för sig lindriga sjukdom gör att pro-
duktionen blir olönsam) ofta som mer
acceptabel än för sällskapsdjur. 

En direkt vägran från veterinärens
sida att avliva ett djur är dock generellt
olämpligt. Erfarenheten visar att det
ökar risken för att djuret avlivas av
djurägaren själv eller annan lekman.
Inte sällan sker dessa avlivningar med
metoder som kan vara plågsamma för
djuret. Inom en veterinärklinik där flera
veterinärer är tillgängliga finns möjlig-
heten att internt fördela den här typen
av avlivningar mellan kolleger enligt
önskemål. Det bedöms således inte som
acceptabelt att en ensampraktiserande
veterinär vägrar genomföra avlivningar,
eftersom det ökar risken för felaktigt
genomförda avlivningar. 

Att som veterinär inför djurägaren
låta påskina att ett djur, i enlighet med

ägarens önskemål, är avlivat medan det 
i själva verket undanhålls i syfte att
omplaceras är brottsligt och naturligtvis
helt oacceptabelt. Ett sådant beteende
riskerar att kraftigt undergräva förtroen-
det för veterinärkåren, utöver det trauma
det kan innebära för djurägaren om 
djuret ifråga senare påträffas vid liv. I
förlängningen kan det leda till avsevärt
lidande för andra djur, om rykten om
sådant handlande leder till att fler lek-
män väljer att själva avliva sina djur.

VETERINÄR KOMPETENS KRING
AVLIVNINGSMETODER
Djurägare har rätt att förvänta sig att
veterinären behärskar den avlivnings-
metod han eller hon väljer att tillämpa.
Utbildning i farmakologisk avlivning av
samtliga vanligt förekommande djurslag
ska ges inom den veterinära grund-
utbildningen. Ansvaret för detta åvilar
SLU. Undervisningen ligger inom kursen
i anestesiologi, en enpoängskurs som
även omfattar sedering, lokalbedövning,
smärtbehandling, narkos m m. Det är
således en intensiv kurs, där utbildningen
i avlivning av stor- och smådjur omfattar
ca 1,5 timmar. 

Studenterna får ut skriftligt material,
och får även se en brittisk film med
demonstration av farmakologisk avliv-
ning av häst samt bedövning med fri
kula (pistol) vid avlivning av häst.
Filmen kommenteras med svenska för-
hållanden, inklusive principerna för
användning av bultpistol. Man lär även
ut genomförandet av hjärtstick på både
små och stora djur. Studenterna kan få
se avlivning av häst i de fall där någon
inneliggande häst avlivas på hästklini-
ken, eller vid resor med ambulatoriska
kliniken. Det finns dock en risk att stu-
denter inte får vara med om någon
avlivning av stordjur över huvud taget
under sin utbildningstid. Tidigare tog
man emot hästar för avlivning på 
kliniken, men av resursskäl har denna
verksamhet upphört. Föreläsningarna,
inklusive filmvisningen, är inte obliga-
toriska, vilket innebär att det förekom-
mer att studenter inte tar del av denna
undervisning.

Vid undervisningen i idisslarmedicin
får studenterna lära sig principerna för
farmakologisk avlivning, samt kanyl-
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FIGUR 2. Veterinärstudenterna får se en film med demonstration av farmakologisk avliv-
ning av häst. Många hästägare föredrar att låta avliva hästen hemma vid stallet istället
för att skicka den till slakteri.
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läggning. Planer finns på att ta fram en
kort videofilm där avlivning av nötkrea-
tur demonstreras.  

På smådjurskliniken har studenterna
goda möjligheter att aktivt medverka
vid avlivningar, dock alltid i närvaro av
veterinär eller djursjukvårdare. I prakti-
ken bör alla studenter ha sett ett antal
avlivningar av hund och katt under sin
tolvveckors klinikperiod. Det har dock
förekommit att studenter medvetet und-
vikit detta moment, och det kommer
därför att läggas in som obligatoriskt 
i momentboken. I kursen i konsulta-
tionskunskap tas frågor kring avlivning
och sorg upp till diskussion med stu-
denterna. Även under kursen i djur-
skydd tas etiska frågeställningar upp
kring när ett djur bör behandlas eller
avlivas.

För de studenter med utländsk veteri-
närutbildning som går tilläggsutbild-
ning (TUVE) i syfte att erhålla svensk
legitimation gås förfarandet med avliv-
ning av både sällskapsdjur och lant-

brukets djur igenom, dock inte som ett
separat moment. I vad mån studenterna
får vara med om avlivningar i praktiken
beror helt på vilka fall som är aktuella
under klinikvistelsen.

ANVÄNDNING AV OLIKA 
AVLIVNINGSMETODER
Förstahandsalternativet när en veterinär
avlivar ett djur bör vara farmakologisk
avlivning, dvs avlivningsvätska. Det görs
med fördel efter någon typ av sedering.
Detta är också vad som i första hand lärs
ut under veterinärutbildningen. För
lantbrukets djur, inklusive häst, är dele-
gering av injicering av narkosvätska inte
tillåtet enligt föreskrifterna. Enligt
nuvarande skrivning kan däremot avliv-
ning av hund, katt och mindre säll-
skapsdjur delegeras ”...under veterinärt
ansvar av en i metoden särskilt utbildad
lekman” (med särskilt utbildad lekman
avses, i enlighet med C15, att persona-
len ska ha genomgått kurs i läkemedels-
användning). Denna paragraf kan dock

komma att ändras, så att det även för
dessa djurslag krävs att det är en veteri-
när som genomför avlivningen. Utöver
rena djurskyddsskäl kan en sådan änd-
ring bidra till att minska risken för att
avlivningsvätska kommer på avvägar.
Djur som avlivats farmakologiskt ska
betraktas som riskavfall, och det är vik-
tigt att inte andra djur får i sig kött från
djur som avlivats med avlivningsvätska
eller liknande.

För livsmedelsproducerande djur
finns bultpistol i kombination med
avblodning som ett alternativ. Även en
veterinär kan välja att använda denna
metod, under förutsättning att man är
väl förtrogen med utrustningen och
tillvägagångssättet. Eftersom träning i
användandet av bultpistol inte rutin-
mässigt ingår i veterinärutbildningen
ordnas då och då kurser i detta, oftast i
länsstyrelsernas regi. Kraven för att köt-
tet från ett sjukt/skadat och nödslaktat
djur ska få passera som livsmedel har
skärpts markant under senare år. Sam-
tidigt har andelen försäkrade nötkreatur
ökat och djurägarnas intresse av att 
slakta dylika djur minskat. Ofta är far-
makologisk avlivning med åtföljande
destruktion ett ekonomiskt fullgott
alternativ inom lantbruket. Noteras ska
att bultpistol formellt är en bedövnings-
metod, inte en avlivningsmetod, och att
skjutning med bultpistol (eller annat
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FIGUR 3. Bultpistol används vid bedövning av nöt på slakteri, men kan också användas i
fält. Själva avlivningen sker därefter genom avblodning.
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FIGUR 4. Individuell elektrisk bedövning
av slaktfjäderfä förekommer på små-
skaliga slakterier. Djuren avblodas sedan
genom avskärning av halskärlen.
Metoden används även i samband med
avlivning av sjuka eller skadade djur. 
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kulvapen) alltid måste åtföljas av av-
blodning. Elbedövning av den typ som
används vid normalslakt av svin och får
är sällan ett alternativ vid bedövning
inför avlivningar i besättning, även om
det i sig är tillåtet. 

Det förekommer att en variant av
bärbar elbedövningsutrustning används
för kalkon och struts, följt av avblod-
ning. Denna utrustning används både
vid avlivning av skadade djur och i sam-
band med slakt i liten skala. Möjlighet
finns även att ansöka om dispens för att
använda motsvarande utrustning för
avlivning av andra typer av fjäderfä. För
avlivning av höns, slaktkyckling och
andra fjäderfän med en kroppsvikt
understigande 5 kg är dislokation av
halskotpelaren en tillåten avlivnings-
metod sedan den 1 januari 2005. Fåglar

som väger över 250 g ska dock först
bedövas, exempelvis genom ett slag i
huvudet.

För fjäderfä samt smågrisar (under 14
dagars ålder) är avlivning genom slag i
huvudet en tillåten metod för enstaka
sjuka eller skadade djur. Slaget ska då
vara omedelbart dödande. Samma
metod är även tillåten för hundvalpar
och kattungar upp till åtta dagars ålder.
Hundar och katter får avlivas genom en
överdos av narkosmedel eller genom
skjutning med vapen. Noteras ska att
det finns begränsningar i föreskrifterna
gällande vilken typ av skjutvapen som
får användas, var man ska träffa (bak-
huvudet) och på vilket avstånd (högst tre
meters håll, utom för pistol där pipan
skall anbringas direkt mot bakhuvudet).
För närvarande saknas föreskrifter om

hur fisk i fiskodling ska avlivas. Dock
arbetar Europarådet för närvarande med
rekommendationer kring hur fisk ska
avlivas i samband med sjukdom eller
skada.

Oavsett vilken bedövnings- och avliv-
ningsmetod en veterinär använt är det
hans eller hennes ansvar (i likhet med
andra som avlivar djur) att efter avliv-
ningen säkerställa att djuret verkligen är
dött.

UNDANTAG
Det finns två huvudsakliga undantags-
möjligheter från föreskrifterna om av-
livning. Det ena gäller vid bekämpning
av smittsam sjukdom (epizootiutbrott),
och det andra gäller vid så kallade
”särskilda skäl”. Det innebär att möjlig-
het finns att söka dispens, men att 
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FIGUR 5. Djurägare med extensiv nötkreaturshållning har kontaktat Djurskyddsmyndigheten för att få skjuta förvildade djur med gevär
på längre avstånd än vad föreskrifterna medger.
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man då måste kunna anföra särskilda
skäl för att man önskar undantag. Vid
bekämpning av smittsam sjukdom fattas
avlivningsbeslut av Jordbruksverket,
efter samråd med Djurskyddsmyndig-
heten om valet av lämplig avlivnings-
metod.

En relativt vanlig fråga gäller möjlig-
heten att skjuta djur på längre avstånd
än vad föreskrifterna medger. För detta
krävs dispens från Djurskyddsmyndig-
heten. Sådan dispens har vid något 
tillfälle getts polismyndigheten i sam-
band med avlivning av katter där
infångning av olika skäl inte varit möj-
ligt att genomföra. Ett antal djurägare
med extensiv nötkreaturshållning har
också varit i kontakt med Djurskydds-
myndigheten för att man önskat skjuta
förvildade djur med gevär. I dessa fall
har dock frågan i allmänhet kunnat 
lösas genom att man antingen använt
bedövningsgevär, eller anlitat kunniga
personer som med hjälp av hästar och
grindar kunnat fånga in djuren på ett
acceptabelt sätt. Frågan om möjligheten
att skjuta sjuka, skadade eller förvildade
djur på längre avstånd är också aktuell
inom rennäringen.

SLUTORD
Att avliva ett djur kan kännas svårt,
både för den djurägare som fattar beslu-
tet och för den veterinär som genomför
avlivningen. Därför är det mycket vik-
tigt att veterinärkåren i möjligaste mån
har en gemensam uppfattning i frågan
om när och hur ett djur bör avlivas. Det
är också viktigt att veterinären inte från-
säger sig det praktiska ansvaret för att
avliva djur till personer som inte behärs-
kar detta, eftersom stora djurskyddspro-
blem då kan uppstå. Vår förhoppning är
att denna artikel har klargjort Djur-
skyddsmyndighetens inställning i frågan.

Den lagstiftning som rör avlivning av
djur är, i likhet med annan lagstiftning,
föränderlig, bland annat eftersom det
tillkommer nya metoder som anses vara
djurskyddsmässigt acceptabla. Likaså
finns det metoder som tidigare var all-
mänt accepterade men som i ljuset av
dagens kunskap om hjärnans funktion
och om medvetandet hos olika djur ter
sig oacceptabla och därför inte längre är
tillåtna. Det är synnerligen viktigt att

kliniskt verksamma veterinärer är väl upp-
daterade i vad lagen säger, och samtliga
djurskyddsförfattningar kan därför lätt
nås via Djurskyddsmyndighetens hem-
sida, www.djurskyddsmyndigheten.se,
klicka på ”Regler och tillstånd” och
”Alla regler”. Föreskrifterna om slakt och
avlivning har saknummer L22 och L24.

TACK
Tack till Görel Nyman och övriga berörda
lärare vid SLU för information om veteri-
närutbildningens nuvarande utformning.

* CHARLOTTE BERG, leg veterinär, veterinär-
inspektör, VMD, docent, Djurskyddsmyndigheten,
Box 80, 532 21 Skara.
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Veterinärförbundets gruppförsäkringar, avtal 16587/17417, har under 2005 följande utformning och premier:

Prisbasbeloppet per 1 januari varje år bestämmer försäkringsbeloppet i gruppliv-, sjukkapital- och olycksfalls-
försäkringen samt barnförsäkringen. Prisbasbeloppet 1 januari 2005 = 39 400 kronor.

Grupplivförsäkring
Försäkringsbelopp Årskostnad kr

–39 år 40–67 år
Medlem/medförsäkrad 394 000 kr (10 pbb, avtrappning från 55 år) 180 504

591 000 kr (15 pbb, avtrappning från 55 år) 240 732

Gruppsjukförsäkring I (gamla försäkringen, ingen nyteckning)

Ersättning efter 1 mån karens Årskostnad kr
Medlem (ej medförsäkrad) 600 kr/mån 552

Ersättningen är skattepliktig och premien är avdragsgill som en pensionsförsäkring.

Gruppsjukförsäkring II, avtal 17417 (ny försäkring 1996)
Medlem (ej medförsäkrad)

Sjukpenninggrundande Ersättning Årskostnad kr
månadsinkomst
Upp till 14 499 kr 700 kr/mån 312
14 500 kr – 26 999 kr 1 400 kr/mån 624
27 000 kr – 39 999 kr 2 100 kr/mån 936
40 000 kr och uppåt 2 800 kr/mån 1 248

Ersättningen är skattefri och börjar betalas ut efter 90 dagars sjukskrivning med så stor del som motsvarar sjukskrivningsgraden
(minst en fjärdedel). Utbetalas i maximalt 36 månader efter karenstiden. 

Sjukkapital
Ersättningsbelopp högst Årskostnad kr

–39 år 40–59 år
Medlem/medförsäkrad 394 000 kr (10 pbb) 636 588

591 000 kr (15 pbb) 960 888
788 000 kr (20 pbb) 1 284 1 188
985 000 kr (25 pbb) 1 596 1 476

Sjukkapitalet utbetalas efter 36 månaders sjukersättningstid efter graden av medicinsk invaliditet och är ett skattefritt engångsbe-
lopp. Försäkringen gäller med premiefri tid fr.o.m. det år gruppmedlem fyller 57 år. Efter fyllda 55 år kan sjukkapital inte nytecknas.
Slutålder för sjukkapital är 60 år.

Gruppolycksfallsförsäkring – heltid med Krisförsäkring

Ersättningsbelopp högst Årskostnad kr 
Medlem/medförsäkrad 788 000 kr 192 

(Dessutom ersätts vissa kostnader i samband med olycksfall)

Barnförsäkring
Kombinerad försäkring som ger ersättning både vid olycksfall och sjukdom. Gäller för alla dina barn. Makes/sambos
barn omfattas också om make/sambo är folkbokförd på medlemmens adress. Gäller till utgången av det år barnet
fyller 25 år. Ersättning vid invaliditet max 30 pbb (1 182 000 kr), vid dödsfall max 1 pbb (39 400 kr). Vid olycksfall
utgår ersättning för kostnader. Årskostnad 744 kr per familj.

Barnolycksfallsförsäkring (ingen nyteckning)
Separat olycksfallsförsäkring till 20 års ålder. Ersättning vid invaliditet max 20 pbb (788 000 kr), vid dödsfall 1 pbb.
Ersättning för vissa kostnader ingår. Årskostnad 252 kr per familj.

Förbundets försäkringsservice omfattar även ansvarsförsäkring (årskostnad 252 kr), veterinärutrustnings-
försäkring (årskostnad 235 kr), sjukvårdsförsäkring, privatvårdsförsäkring, hem- och villaförsäkring samt
praktikförsäkring för egna företagare.

Skandia informerar om veterinärförbundets gruppförsäkringar under 2005

SvT nr2/2005 Slutlig  05-02-07  14.33  Sida 24



Sedan många år tillbaka tar sig varje
årskurs på veterinärprogrammet ett eget
namn. Kursen som startade 1999 kallar
sig Euphoria, och tog sin examen den 15
januari 2005. SVT var med och bevakade
högtiden, som markerade början för 
ca 70 nya veterinärers yrkeskarriärer.

I en universitetsaula som var nästan lika fullsatt
som vid SLUs promotionshögtidlighet, tågade
årskursen Euphoria in i samlad tropp med
VMF-standaret i täten. Släktingar och anhöri-
ga reste sig för att hedra de nyexaminerade
veterinärer som till tonerna av pampig
inmarschmusik bänkade sig längst fram i
aulan, i väntan på sina efterlängtade examens-
diplom. Mycket påminde om SLUs årliga pro-
movering, förutom frånvaron av universitetets
ledning. Universitetsledningen var nämligen
inte bjuden, då Euphoria är den årskurs veteri-
närstudenter som (hittills) drabbats hårdast av
nedskärningar och kaos inom SLUs grundut-
bildning.

En som däremot var bjuden var student-
kårens inspektor, Marie-Louise Danielsson-
Tham, tillsammans med sin man och kollega
Wilhelm Tham.

VETERINÄRMEDICINEN LÅGPRIORITERAD
Det var inspektor som i ett personligt och tanke-
väckande tal gav de nybakade veterinärerna
några visdomsord på väg ut i arbetslivet.

– Idag är en dag av euphori både för er 
och era anförvanter, inledde Marie-Louise 
Danielsson-Tham. Ni står vid era drömmars
mål – ni är veterinärer. Men inspektor påminde
om de besvär årskursen måst klara av, inte bara
studiemässigt.

– Vi har demonstrerat utanför riksdagshuset
med anledning av hästjourens stängning, vi har
slagits för att kvalitén inte ska sänkas ytterligare
på veterinärutbildningen och vi har t o m JO-
anmält SLUs ledning. När det passar, dvs när

det är dags att skryta för utomstående, pekas
veterinärmedicinen ut som SLUs guldägg.
Internt när det gäller pengatilldelning är dock
veterinärmedicinen lågprioriterad, vilket kom-
mer att få ödesdigra konsekvenser för kvalitén
på och kunskapen hos de kommande veterinä-
rerna, spådde inspektor.

SVIKNA LÖFTEN
– En utbildning ska inte bara ge kunskaper och
färdighetsträning, den ska också förbereda 
studenterna för arbetslivets bistra verklighet,
fortsatte Marie-Louise Danielsson-Tham. Med
avseende på det sistnämnda är ni ovanligt väl
förberedda. Under er utbildning har ni levt
med osäkerhet, svikna löften och dubbla bud-
skap. Ni vet hur det känns. Ta lärdom av detta
och utsätt inte era kommande arbetskamrater
för slika upplevelser, var inspektors förmaning
till den avgående årskursen.

VMFs ordförande Marlene Areskog an-
knöt till inspektors tal och konstaterade att
Euphoria fått ta emot många smällar på grund ➤

Euphoria ut på arbetsmarknaden
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– Ni står vid era drömmars
mål – ni är veterinärer,
inledde inspektor Marie-
Louise Danielsson-Tham 
sitt avskedstal med.

SvT nr2/2005 Slutlig  05-02-07  14.33  Sida 25



av nedskärningarna vid SLU. Den här årskul-
len har fått kämpa för kvalitén i utbildningen,
parallellt med sina egna studier, konstaterade
VMF-ordföranden.

Efter dessa allvarsord följde filmvisning och
bildspel, men även utnämning av en heders-
medlem i Euphoria. Det var Lisa Persson, uni-
versitetslektor vid institutionen för anatomi
och fysiologi, som fick kursens hedersutmär-
kelse. Lisa Persson tackades för att hon under

hela årskursens tid vid SLU alltid stöttat och
hjälpt studenterna, även länge efter det att de
lämnat Lisas institution.

DIPLOMUTDELNINGEN
Slutligen tog ceremonins höjdpunkt vid, den
stämningsfulla utdelningen av examensdiplom.
Några officiella diplom eller legitimations-
handlingar hade inte utfärdats från SLU, varför
kursen fick ordna även denna detalj själva. 
I avsaknad av handlingar från SLU hade
Euphoria utformat ett eget diplom som delades
ut av Wilhelm Tham, professor i livsmedels-
hygien.

– Jag säger som veterinärhögskolans rektor
Schmitterlöv gjorde inför de nya veterinärstu-
denterna för 33 år sedan: Ni är utvalda, kun-
gjorde Wilhelm Tham högtidligt. Och nog 
verkade var och en av de ca 70 nya veterinä-
rerna känna sig utvalda när de hämtade sina
diplom ur professorns hand.

Arbetsmarknaden ser ljus ut för Euphoria
och alla som ville, verkade ha ett jobb som 
väntade. – Man behöver inte ens söka, de ringer
och försöker övertala en att komma, som en av
de nya veterinärerna slog fast.

Värre verkar det vara med utvecklingen av
den veterinära grundutbildningen vid SLU. 
– Glöm inte ert Alma Mater när ni nu lämnar
oss. Vi som är kvar behöver er hjälp, var
inspektors avskedsord. Förmodligen behövs
den hjälpen från hela veterinärkåren, inte bara
från Euphoria.  ■
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Euphoria har fått kämpa 
för kvalitén i utbildningen,
parallellt med sina egna 
studier, konstaterade VMF-
ordföranden Marlene
Areskog.

– Ni är utvalda, kungjorde
Wilhelm Tham när han
delade ut examensdiplom
till den avgående årskursen.

➤
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Vilken är din diagnos? – Radiologi

Radiologifrågan denna gång handlar om ett
vanligt förekommande fall i smådjurspraxis,
misstanke om främmande kropp hos en hund.
Patienten är en sju år gammal tik, känd sak-
ätare, som fick akut frekventa kräkningar och
inte kunde defekera. Fallet är tolkat av Anna
Straube vid avdelningen för bilddiagnostik 
och klinisk kemi, Institutionen för biomedicin
och veterinär folkhälsovetenskap, SLU.

Basset artésian norman, tik, sju år
ANAMNES: Hunden började kräkas under morgonen,
dagen innan veterinärbesöket ägde rum. Tiken var
törstig och drack mycket vatten som hon kräktes
upp. Aptiten var nedsatt, dock åt hon mycket gräs
vid utevistelse. Under hela natten hade hunden vid
flertalet tillfällen försökt att bajsa utan framgång.

KLINISK UNDERSÖKNING: Allmäntillståndet var något
dämpat. Hunden var mjuk i buken vid palpation,
ingen resistens kunde palperas. Hunden var lindrigt
dehydrerad och inga vaginalflytningar kunde ses.
Rektalundersökning visade att rektum var tomt.

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Initialt togs slätröntgen-
bilder, 2 projektioner. Dessa visade inga tecken på
dilaterade tarmslyngor som skulle tyda på ileus.
Därefter påbörjades en kontraststudie av gastro-
intestinaltrakten. Kontraststudien påbörjades under
tidig kväll och avslutades vid middagstid dagen där-
på, ca 20 timmar senare. Figur 1 visar lateralprojek-
tion av buken en timme efter kontrastgiva, Figur 2
lateralprojektion av buken ca fyra timmar efter kon-
trastgiva och Figur 3 ca 20 timmar efter kontrastgiva.

Vilka radiologiska avvikelser kan ses? Är kontrast-
studien korrekt utförd?

SVAR SE SIDAN 44

FIGUR 1. Vänster lateralprojektion av buken 
en timme efter kontrastgiva.

FIGUR 2. Vänster lateralprojektion av buken 
ca fyra timmar efter kontrastgiva.

FIGUR 3. Vänster lateralprojektion av buken 
ca 20 timmar efter kontrastgiva.
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Apotekarsocietetens sektion
”Läkemedel för djur” går nu in på
sitt femte år och fortsätter arbetet
med att informera veterinärer, apo-
tekare och övriga intresserade om
aktuella ämnen. Den veterinära
representationen i sektionens styrel-
se är fortfarande god och många
intressanta förslag till aktiviteter 
diskuteras. Tyvärr har sektionen
tappat en del medlemmar det sista
året varför detta kan betraktas som
ett upprop till landets veterinärer 
– fundera på medlemskap.

NYA I STYRELSEN
I samband med det möte som hölls på
förra årets Läkemedelskongress i sep-
tember valdes också en ny styrelse. Det
blev inte stora förändringar men en väl-
kommen ny medlem är Karolina
Törneke från Läkemedelsverket som
ersätter Björn Bengtsson som avsagt sig
omval. Övriga veterinärer i styrelsen är
Jan Luthman, Jan Skidell och Christina
Arosenius. I övrigt ingår tre apotekare
som arbetar på djurapotek och med frå-
gor rörande djurläkemedel: Carin
Svensson, Kristina Odensvik och
Birgitta Molin, samt en representant för
Lif, Peter Engborg.

Det vetenskapliga program som
genomfördes i samband med årsmötet
rapporterades i SVT nr 14/04 och
handlade om generika inom veterinär-
medicinen. Om det någonstans i landet
finns intresse för att få en upprepning av
detta program, eller något annat rela-
terat till läkemedelsfrågor, kanske i 
samband med lokala eller regionala
veterinärträffar, får man gärna kontakta
någon i sektionen.

VACCINATIONSDAG
Nästa planerade aktivitet för sektionen
är en temadag om vaccination av hund
och katt. Programmet den dagen utgår

Fortsatt gott samarbete mellan 
SVS och Apotekarsocieteten
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TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

Efter succén med inspirationsdagarna fortsätter nu SACO i samarbete med flera medlemsförbund,
däribland Sveriges Veterinärförbund, att erbjuda kunskapsdagar för företagande medlemmar 
(i samverkande förbund). Dagarna är också öppna för Dig som funderar på att starta eget.

Välkommen till en dag om relationsmarknadsföring och konsten att kunna sälja och ta betalt. Vi har
engagerat två av landets mest uppskattade föreläsare inom sina områden och de lovar en dag fylld av
såväl tankeväckare som humor liksom konkreta tips och råd för egenföretagaren.

Datum: 17 mars 2005, kl 09.00–16.30.

Plats: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59–65, Göteborg

Föreläsare: Ola Fuerst, ek dr, Marknadsakademien vid Stockholms Universitet och Britt-Marie Ahrnell,
konsult och författare, Ahredo AB.

Seminariet är kostnadsfritt men SACO debiterar 500:- för sina omkostnader om du är anmäld, men
uteblir utan att meddela detta senast den 14 mars 2005.

Ytterligare information finns på SACO:s hemsida www.saco.se

Frågor besvaras av Jonas Bengtsson, jonas.bengtsson@saco.se, tel: 08-613 48 88 eller Ingrid Domeij,
ingrid.domeij@saco.se.

Kurs för egenföretagare

Att marknadsföra och ta betalt
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från de vaccinationsrekommenda-
tioner som SVS tog fram i ett
initiativärende som presenterades i
juli 2003. Datum för denna tema-
dag är onsdagen den 6 april och den
kommer att hållas i Apotekar-
societetens bibliotek på Wallingatan
i Stockholm. Programmet kommer
att ta upp frågor som val av vaccin,
vacciners påverkan på immunför-
svaret, vaccinbiverkningar, vaccina-
tionsstrategier, vaccinationer vid
införsel med mera. Mer information
om temadagen går att hitta på

www.swepharm.se under sektionen
Läkemedel för djur. 

Planer finns också för att samma
kväll genomföra en förkortad ver-
sion av programmet speciellt avsedd
för djurägare. Hund- och kattägare
och -uppfödare som vill få mer
information om vaccinationer ges
då en möjlighet att ställa frågor till
expertisen. Föreläsarna kommer
från SVA och SLU och tack vare
sponsring från flera läkemedels-
företag blir kursavgiften endast
1 900 kronor (exkl moms).  ■
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Nästa planerade aktivitet för Apotekarsocietetens sektion ”Läkemedel för djur”
är en temadag om vaccination av hund och katt.

Granskning av artiklar
Artiklar med vetenskapligt faktainnehåll som inkommer till Svensk
Veterinärtidning granskas normalt före publiceringen. Granskningen
avser artikelns saklighet och vetenskapliga uppläggning. Som regel
anlitas ämnesföreträdare från Sveriges Lantbruksuniversitet eller 
SVA men även andra personer kan komma ifråga för olika special-
områden. Redaktionen använder sig som regel inte av utländska
granskare. Artiklar skrivna av svenska ämnesföreträdare utsätts
endast för granskning av den vetenskapliga uppläggningen.   

Redaktionen
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Per Carlsson heter veterinärförbundets
nya kanslichef. Per är 38 år och kommer
från Göteborg. Han har varit i tjänst ett
par dagar när denna anspråkslösa intervju
äger rum.

Hur känns det att börja på veterinärförbundet,
har du hunnit känna efter…? 

– Bra hittills! Det är självklart svårt att ha en
uppfattning om arbetet redan nu, men arbets-
platsen känns trevlig och jag tror att förutsätt-
ningarna för att jag ska trivas här är mycket
goda.

Det har varit snabba och stora förändringar för
Per som närmast kommer från en sexmånaders
FN-tjänst i Kosovo. Han hann bara hem till
Göteborg för att packa flyttkartongerna och
bege sig till Stockholm och kasta sig över helt
nya arbetsuppgifter. 

Vad var det som lockade dig att söka jobbet på
veterinärförbundet?

– Att jag sökte jobb i Stockholm beror till stor
del på min sambo Lotta. Hon fick ett efter-
traktat jobb och ville flytta. Att jag sökte just
det här jobbet beror på att även om jag ska
syssla med ekonomi och administration, känns
det bra att arbeta för en yrkeskår som gör ett
viktigt arbete. Jag känner för verksamheten
även om jag än så länge inte har så stor inblick
i veterinärernas vardag och arbetsvillkor. 

Ett av Pers första uppdrag på jobbet var att 
träffa de nyutexaminerade veterinärerna i Upp-
sala och delta på den informationsträff som
förbundet anordnade för dem. Dessutom har
han deltagit i ett möte som AVF-gruppen (An-
ställda Veterinärers Förening) hade i Knivsta
nyligen och det upplevde han som nyttigt på
flera sätt. Det bästa med dessa möten har varit
möjligheten att få träffa medlemmarna.

Den helt dominerande uppgiften för Per är att
vara en del av den stora omorganisationen. Att
komma utifrån har naturligtvis sina för- och
nackdelar. Nu kommer han in helt utan förut-
fattade meningar och gamla kontakter vilket
Per själv ser som en stor fördel.

– Dels kan jag forma min egen tjänst efter
hand, dels är jag befriad från andras förutfattade
meningar. Det som bland annat kommer att
ställa stora krav på mig är att tillgodogöra mig
den oerhörda mängd av kunskap och informa-
tion som Rune Koskinen samlat på sig under
sina 30 år på kansliet. Det blir svårt, även om
Rune kommer att finnas till hands under en
övergångsperiod.

Påpekas kan att Per är kansli- och ekonomichef,
inte förhandlingschef som hans företrädare varit
innan den kombinerade förbundsordförande-
och kanslichefsfunktionen infördes 1997.
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Snabba förflyttningar för nya
kanslichefen! TEXT: SUZANNE FREDRIKSSON
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Har du ”chefat” på en någon liknande arbets-
plats förut?

– Nej, inte liknande den här. Jag har arbetat
med personalledning för mindre grupper men
inte som chef på det här sättet. I det militära är
det delvis en annan roll. Under min tjänst-
göring i Kosovo var jag chef för personalvården
för alla svenska soldater i området och hade
personal under mig, men det var annorlunda i
så mening att de var ju tvungna att göra som
jag sade till dem. Nu uppfattar jag personalen
här på kansliet väldigt självgående, alla är er-
farna och vet vad de ska göra. Jag får nog ägna
mer tid i början att organisera mitt eget jobb,
vilket jag gillar!

Ordning och struktur är nämligen något som
Per anser vara en av hans starkaste sidor. Han
är inte impulsstyrd, utan vill gärna tänka efter.

Andra egenskaper…?

– Jag uppfattar mig själv som ganska prestige-
lös; jobbar man tillsammans spelar det ingen
roll vem som kommer med idéerna, bara det
gemensamma slutresultatet blir bra.

Per är reservofficer och har därför bland annat
en god utbildning i ledarskap och personal-
ledning. Den civila utbildningen är gedigen
när det gäller ekonomi och administration.

Han har gått magisterprogrammet på För-
valtningshögskolan; en utbildning som bland
annat innehåller mycket ekonomi, statskun-
skap och juridik. Detta byggde han sedan på
med ett år med finansiell ekonomi på
Handelshögskolan och en termin med studier i
engelska på ett universitet i Storbritannien. 

– Under studietiden träffade jag min sambo
Lotta. Vi ville båda läsa engelska och funderade
på var vi skulle kunna göra det utan att bli
ruinerade och utan att träffa andra svenskar.
Det slutade med att vi skrev in oss på Queen’s
University i Belfast av alla ställen. Det var lätt
att hitta ett billigt boende och studierna var
inte heller dyra. Vi träffade inte en skandinav
på sex månader! Så alla våra önskningar upp-
fylldes faktiskt.

Har du några svaga sidor?

– Jag har en stor svaghet som jag tyvärr inte
kan förneka. Jag är en inbiten ”Gaisare”. Man
blir ödmjuk av att få mycket stryk…

Så till sist, det där med snabba förflyttningar.
Gäller det bara boende och arbetsort eller…?

– Nej, lite handlar det om mina fritidsintressen
också. Jag kopplar gärna av med löpning eller
innebandy.  ■

Sveriges Veterinärförbund
och

Sveriges lantbruksuniversitet

Tid och plats: Fredagen 15 – lördagen 16 april 2005, Villa Brevik, Stockholm. 

Målgrupp: Kliniskt verksamma veterinärer med smådjurspraktik.

Pris: 4 300 kr + moms, inkl kurslitteratur, kaffe, luncher och middag. Tillägg på 1 000 kr + moms för de
kursdeltagare som önskar övernatta.

Anmälan: Skriftlig anmälan skickas till Sveriges Veterinärförbund, att: Marianne Lundquist, Box 12 709,
112 94 Stockholm. Anmälningsblankett finns på hemsidan www.svf.se och kan även rekvireras från
veterinärförbundets kansli. Sista anmälningsdag är den 10 mars 2005.

inbjuder till

Kurs i djurskydd för smådjursveterinärer
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Ett djurägarpar anmälde veterinär
AA för felbehandling av en hund.
AA bestred anmälan.

DJURÄGARNAS ANFÖRANDE
Djurägarnas hund skulle kastreras.
Veterinär AA gav hunden ett insom-
ningsmedel och ytterligare en spruta för
narkosen. När ägarna kom tillbaka fick
de veta att det hade uppstått komplika-
tioner. AA berättade att när kastrationen
var färdig och hunden hopsydd, upp-
täckte han att den blödde från opera-
tionssåret. Han kontaktade sin kollega
och efter att ha sövt hunden öppnade de
operationssåret igen för att finna var den
blödde. Efter detta ingrepp fick hunden
en dos penicillin och djurägarna fick
tabletter som hunden skulle få fortsätt-
ningsvis. 

Hunden sov fortfarande när den
transporterades hem. När hunden efter
hemkomsten inte vaknade utan var kall,
blödde och andades svagt, ringde djur-
ägarna till veterinären. AA kom och gav
hunden två sprutor, men utan större
effekt. Sedan gav han fyra sprutor 160
ml subkutant. Hunden vaknade lite och
djurägarna gav den en penicillintablett.
Veterinär AA hällde ut en flaska
Ringeracetat. Sedan åkte han. Hunden
låg utan att försöka resa sig. Ägarna gav
den vatten men det kom upp igen. Det
kom blod från såret. När hunden efter

någon timme ville ut lyfte djurägarna ut
den och den kissade. Ägarna bar in
hunden och svepte in den eftersom den
fortfarande var kall. Efter en stund lade
sig hunden på sidan och drog upp bak-
benen under sig, andades sporadiskt och
sträckte huvudet och ryggen bakåt och
slutade att andas.

Djurägarna undrar varför hunden
skickades hem i detta tillstånd. De fick
inte information om något återuppvak-
ningsmedel. När veterinären kom hem
till dem blödde hunden fortfarande.
Hunden fick motmedel men vaknade
aldrig fullständigt.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Efter att ha undersökt och vägt hunden
(35 kg) sederade AA den med Domitor
(0,9 ml Domitor vet, 1 mg/ml). Efter en
kvart fick hunden 1,8 ml Ketalar 50
mg/ml intramuskulärt. Operationsstället
klipptes och desinfekterades. Hunden
kastrerades på betäckt funikel som ligera-
des med Catgut plain 1. AA:s kollega var
närvarande från början vid djurägarens
ankomst, och assisterade genom hela
ingreppet. Såret syddes med Vicryl 2-0. 

Efter en stund upptäckte AA att det
blödde från operationssåret. Han beslu-
tade att öppna hunden. AA itererade
med 0,5 ml Domitor och 0,6 ml Ketalar
då hunden började vakna. Han fann
ingen blödning från funiklarna men
däremot diffusa blödningar. Blödningen
stoppades och hunden syddes igen.
Sedan informerade AA djurägaren om
uppvakningsmedel, men ägaren ville
hellre transportera hem hunden sovan-
des. AA berättade för ägaren att djuret

måste ligga lugnt och varmt tills det vak-
nade. Senare ringde djurägaren och
meddelade att hunden var kall och fort-
farande sov. AA begav sig till hunden.
Han fann att dess slemhinnor var utan
anmärkning och att såret var torrt, vilket
även djurägaren såg. AA gav hunden 
1 ml Antisedan vet 5 mg/ml samt 160
ml Ringeracetat. Hunden vaknade och
reflexerna kom tillbaka. Puls, andning
och synliga slemhinnor såg bra ut lik-
som hudturgor och kapiläråterfyllnad i
munslemhinnan. AA inledde behand-
ling mot infektion med en tablett
Dermacef vet 600 mg och instruerade
djurägaren att fortsätta behandlingen.
Vidare sade AA till ägaren att ringa
honom om hunden blev sämre eller
blödningen återuppstod.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg i sitt yttrande att
veterinär AA agerat försumligt i sin
yrkesutövning. Verket ansåg att det är
tveksamt att lämna ut en hund som inte
har vaknat upp alls ur narkosen.
Journalanteckningarna är också alldeles
för dåligt ifyllda. Det finns ingenting
om hur operationen gick till eller att det
tillstötte en blödningskomplikation vid
operationen. Det står inte ens vilket
datum som operationen ägde rum.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Inför ett visst ingrepp ingår det att man
gör en riskbedömning av om det finns
möjlighet att ta hand om de eventuella
komplikationer som kan tillstöta. Vid
kastration av en hanhund finns det en
risk för artärblödning från ligaturen.

Ansvarsärende

Skickade hem hund med operations-
komplikationer

ansvarsärende
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Från och med 2005 ska veterinärförbundets medlemmar direktvälja ledamöter i förbundsstyrelse och
fullmäktige samt ordförande och vice ordförande i SVS. Valet sker under hösten men kandidater till
posterna skall nomineras senast den 1 juli 2005. 

Nominering – hur gör man?

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

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

• Nominering ska vara skriftlig och undertecknad av den som nominerar. Den ska dessutom innehålla
följande uppgifter för att vara giltig:
- Namn på den nominerade kandidaten, personnummer och alla kontakt- och adressuppgifter.
- Vilken av ovanstående förtroendeposter som avses. 
- Undertecknad bekräftelse av den som nominerats att hon/han accepterar att kandidera till den 

aktuella posten för den gällande mandatperioden. 
- Kontaktadresser till den person som står bakom nomineringen.

• Nuvarande innehavare av posterna som valet avser kan naturligtvis nomineras för omval om de
accepterar det (förbundsordförande Karin Östensson, SVS ordförande Thomas Svensson,
förbundsstyrelseledamöter Torkel Ekman, Anders Forslid och Anette Karlsson). 

Samtliga ledamöter i förbundsstyrelse respektive SVS kollegium finns publicerade i varje nummer 
av SVT. Lista på senaste fullmäktiges ledamöter finns på förbundets hemsida www.svf.se och
medlemmar kan även få den informationen från förbundskansliet.

• Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 juli.

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

Nominera kandidater
till förtroendeposter senast 1 juli 

När en diffus blödning uppstår efter en
operation, och man beslutar att reope-
rera, bör veterinären därför vara särskilt
noggrann vid uppföljningen och säker-
ställa att cirkulationen är stabil och all-
mäntillståndet utan anmärkning. Det är
således synnerligen tveksamt att skicka

hem en hund som har blivit reopererad
på grund av en blödning. Eftersom vete-
rinär AA uppenbarligen inte kunde ta
hand om den uppkomna komplikatio-
nen på ett adekvat sätt, borde han ha
remitterat hunden för fortsatt vård. AA
kan inte undgå en erinran.

BESLUT
Ansvarsnämnden tilldelade veterinär AA
en disciplinpåföljd i form av erinran för
att han har åsidosatt sina skyldigheter i
den veterinära yrkesutövningen.

JOHAN BECK-FRIIS
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I ett öppet brev till jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist och general-
direktör Inger Andersson, Livsme-
delsverket, kritiserar Åke Rutegård
från Kött- och Charkföretagen
kostnadsökningen i köttkontrollen.

I år blir kostnaden för
den offentliga kon-
trollen på landets 25
slakterier 130 miljo-
ner kronor! Jo, ni

läste rätt! Det är
Livsmedelsverkets kost-

nad för att kontrollera att svenskt kött
uppfyller EUs och Sveriges krav på livs-
medelssäkerhet och djurskydd. I en
situation där branschen går på knäna i
den skarpare internationella konkurren-
sen kräver man från politiskt håll lägre
livsmedelspriser samtidigt som man till-
låtit kostnaderna för köttkontrollen att
öka med 55 procent sedan år 2000, eller
i snitt 9,5 procent per år – det är omo-
raliskt.

Hela denna kostnad betalas av slakte-
rierna via en avgift till Livsmedelsverket
och ligger i en separat budget, helt 
skild från Livsmedelsverkets övriga 
verksamhet som normalt finansieras via
statsbudgeten. Att köttkontrollen är
finansierad av företagen och är skild från
verkets övriga skattefinansierade verk-
samhet är sannolikt anledningen till den
häpnadsväckande kostnadsutvecklingen
i köttkontrollen. Av någon anledning
omfattas inte köttkontrollen av samma
generella sparkrav som åligger all offent-
lig verksamhet sedan många år.

KONTRAST TILL GENERELL 
KOSTNADSSÄNKNING
Kostnadsökningen i köttkontrollen står
i bjärt kontrast till den kostnadssänk-
ning som företagen själva nu genomför
genom drastiska effektiviseringsåtgärder
– för att svensk köttproduktion ska 
finnas kvar i framtiden. Importtrycket
har formligen exploderat det senaste året
och svensk köttproduktion pressas nu
hårt av billigt kött från länder med
betydligt lägre produktions- och kon-
trollkostnader. Exempelvis i Frankrike
”frystes” avgifterna för köttkontrollen
för tio år sedan på en nivå som är ca 1/3
av den svenska.

Till detta kommer nu signalerna från
den svenska marknaden att priserna
måste ner ytterligare. ICA, som pressas
av lågpriskedjor som Lidl, Netto och
Willys, har nyligen aviserat att man ska
sänka sina priser till konsument genom
att säga upp 500 anställda och pressa
leverantörerna ytterligare.

När slakteriföretagen inte kan sänka
sina kostnader mer, drabbar det lantbru-
karen som får sämre betalt för sina djur.
Lönsamheten i svensk nöt- och grisupp-
födning är inte bra och prognosen för
2005 pekar mot en minskning på två
respektive tre procent. Slakteriernas
betalningsförmåga till lantbrukaren är
avgörande för om bonden fortsätter eller
upphör med sin uppfödning av slakt-
djur. Fortsatt uppfödning av köttprodu-
cerande djur i Sverige är en angelägen-
het för oss alla. Tillgång på svenskt kött
i butikerna, en levande landsbygd och
sysselsättning för tusentals anställda,
inte minst inom den offentliga kontroll-
apparaten!

DRABBAR DE SMÅ
Det är därför förvånande att Livs-
medelsverket inte drar sitt strå till stacken
för näringens överlevnad genom sin
ovilja att delta i kostnadsjakten. Särskilt
anmärkningsvärt är det att den senaste
avgiftshöjningen drabbar de minsta
slakterierna hårdast. De tio minsta före-
tagen som svarar för ca tio procent av
svensk köttproduktion, får en avgifts-
höjning på upp till 16 procent. Och det
här handlar verkligen om små företag

Öppet brev

Att sopa rent för egen dörr

❘ ❙❚ debatt
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Kött- och Charkföretagen vill att köttkon-
trollen ska effektiviseras så att avgifterna
kan sänkas i stället för att höjas.
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med 10–15 anställda och stark regional
förankring. Vem som helst inser det
orimliga i att Siljans Charks slakteri i
Rättvik med tolv anställda betalar en
avgift till Livsmedelsverket på 1,76 mil-
joner per år, vilket är 13 procent av före-
tagets rörliga kostnader. Till det kom-
mer kostnader för internkontroll och
provtagning. 

Avgifterna till Livsmedelsverket står
inte i någon som helst proportion till en
rimlig riskbedömning. Sverige har
Europas bästa förutsättningar för livs-
medelssäkerhet genom friska djur,

begränsad användning av läkemedel och
obetydlig förekomst av miljögifter.
Därtill har vi en bra djurhantering som
styrs av Europas tuffaste djurskydds-
bestämmelser.

EFFEKTIVISERA KONTROLL-
APPARATEN
Vi är väl medvetna om att köttkontrol-
len i detalj styrs av EU men det finns
inget som hindrar att köttkontrollen
effektiviseras. Från industrins sida med-
verkar vi gärna med att ta över uppgifter
som enligt ny lagstiftning kan överlåtas

till företagen själva att utföra. Genom
lagstiftningens styrka och kontrollan-
ternas kompetens och sanktionsmöjlig-
heter, äventyrar detta inte på något sätt
säkerheten och tryggheten för konsu-
menterna.

Vi förväntar oss därför att Livs-
medelsverket effektiviserar sin kontroll-
apparat så att avgifterna kan sänkas i
stället för att höjas.

ÅKE RUTEGÅRD

veterinär och vd för branschorganisa-
tionen Kött- och Charkföretagen

• Normal hantering och sjukdomar vid dräktighet, partus och postpartumperioden hos tik
• Pediatrik och hantering av valpar, inklusive sjukdomar och anestesi
• Ultraljud av normala och onormala reproduktionsorgan hos hund och katt

Kursplats: Vildmarkshotellet, Kolmården

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

Pris: 5.500 kronor för medlemmar, 6.000 kronor för icke medlemmar. 
Moms är inkluderat i priset.
Medlemsavgift 100 kr/år.
Betalas in på PG: 835 56 24-1, senast den 1 mars 2005.
HELPENSION INGÅR.

För mer information kontakta:
Annika Bergström, Annika.Bergstrom@kirmed.slu.se eller 
Bodil Nolén, 0703-43 52 34, bodil_nordesjo@hotmail.com

Kursen får räknas som godkänd kurs för specialistutbildning i hundens och kattens sjukdomar.

Sällskapet för smådjursreproduktion
inbjuder till 2005 års kurs och årsmöte

AUTUMN DAVIDSON
TOM BAKER

University of Davis, USA
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Husdjurens egenskaper viktiga för 
en hållbar utveckling

❘ ❙❚ I en skrivelse till riksdagen i slutet av januari redovisar regeringen sin
syn på bevarandet av husdjurens genetiska egenskaper. Med en stor 
genetisk variation finns goda möjligheter att genom urval i avelsarbetet
kunna utveckla husdjuren för skiftande förhållanden, skriver regeringen.

– Genom att värna djurens unika egenskaper tar vi ansvar gentemot
kommande generationer och deras livsmedelsförsörjning. En minskad 
variation i djurens egenskaper skulle göra oss mer sårbara och urholka
grunden för en social och ekonomisk välfärd, säger jordbruksminister 
Ann-Christin Nykvist.

Avsikten är att krav på hänsynstagande till bevarande och långsiktig 
förvaltning av husdjursgenetiska resurser ska införas i lagen (1985:342)
om kontroll av husdjur m m. För att konkret komma vidare i arbetet har
regeringen givit Jordbruksverket i uppdrag att bland annat kartlägga 
behovet av systematisk samling och lagring av genetiskt material, t ex
sperma, embryon och ägg, och att kartlägga och analysera konsekven-
serna av hur nationella raser och små populationer kan påverkas av 
sjukdomsutbrott och andra katastrofer.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Svenska Husdjurs ordförande fram-
förde i januari på Internet ambitio-
nen att organisationens veterinärer
ska delegera diagnosställande och
behandling till djurägarna. Veteri-

närförbundets ord-
förande påpekar 
här att förfarandet
är i strid mot lag-

stiftningen vad 
gäller både djurskydd,

veterinärs delegationsrätt och livs-
medelssäkerhet.

I en artikel på tidskriften Husdjurs hem-
sida den 14 januari 2005 beskriver
Svenska Husdjurs ordförande Mats
Pettersson organisationens framtids-
planer för den veterinära verksamheten.
Svenska Husdjur ska erbjuda akut djur-
sjukvård och det ska ske genom att 
organisationens veterinärer ska delegera
diagnosställande och behandling till
djurägarna. Mats Pettersson exempli-
fierar med att djurägarna ska kunna ”ge
kon kalk, magnesium och antibiotika”.

Detta visar en häpnadsväckande brist
på insikt och ansvar. Det behövs veteri-
när kompetens för att ställa rätt diagnos
och för att kunna ta ansvar för behand-
lingen på ett riktigt sätt. Svenska
Husdjurs ambition är i strid mot
lagstiftningen vad gäller både djurskydd,
veterinärs delegationsrätt och livsmedels-
säkerhet – regleringar som inte finns för
skojs skull. De har en saklig och väl-
analyserad grund. En rimlig och laglig
delegering förekommer redan. Mats

Petterssons exempel är dessutom utom-
ordentligt dåligt valda, en felaktig
behandling med kalk eller magnesium
är direkt och snabbt livshotande.
Användningen av antibiotika är förenad
med stort ansvar t ex vad gäller restsub-
stanser i livsmedel och resistensutveck-
ling hos bakterier – ett globalt hot även
mot människor – och kräver kompetens
utöver själva sprutandet, som bara vete-
rinärer har. Veterinärer är de som enligt
lag är skyldiga att ta ett sådant ansvar. 

BRIST PÅ INSIKT
Mats Petterssons uttalande om att kom-
petensen kring akutsjukvården (vilket väl
torde avse veterinärerna) på lantbrukets
djur riskerar att minska och om problem
med jouren, kräver en förklaring. Bespa-
ringskrav gör att veterinärutbildningen
riskerar att urholkas och det måste vi
förhindra. Men kompetensutvecklingen
hos yrkesverksamma veterinärer som
arbetar med lantbrukets djur har aldrig
varit bättre och det finns tillgång till
veterinär service under jourtid i hela lan-
det, även om det på vissa håll innebär
dåliga arbetsförhållanden för veterinä-
rerna. Jag förstår dessutom inte hur en
hotande bristande veterinär kompetens
skulle kunna avhjälpas genom mer dele-
gation av veterinära arbetsuppgifter till
dem som inte har någon veterinärut-
bildning över huvud taget, även med
den stora respekt jag har för lantbrukar-
nas egna yrkeskunskaper. 

Mats Petterssons uttalande visar en
brist på insikt och ett förhållningssätt
som inte anstår en ordförande i en orga-
nisation som Svenska Husdjur. Det som

behövs för att skapa bra förutsättningar
för svenska lantbrukare med animalie-
produktion då det gäller god djurhälsa
och bra veterinärservice, är respekt för
kompetensen hos olika aktörer och en
bra dialog. Jag hyser den allra största
respekt för Sveriges lantbrukare och deras
kvalitetsmedvetna arbete som ofta sker i
motvind. Med min erfarenhet tror jag
inte att Mats Petterssons förhållnings-
sätt är representativt för dem. Det är tur
– för bevarandet av svenska mervärden i
vårt lantbruk.

KARIN ÖSTENSSON

Ordförande, Sveriges Veterinärförbund

Svenska Husdjurs syn på veterinär
delegering oroar

❘ ❙❚ debatt

Mats Petterssons exempel är utomordent-
ligt dåligt valda, en felaktig behandling
med kalk eller magnesium är direkt och
snabbt livshotande.
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Veterinär Ragnvi Hagman, institu-
tionen för kirurgi och medicin,
smådjur, SLU, försvarade fredagen
den 11 februari sin avhandling för
veterinärmedicine doktorsexamen
med titeln: ”New Aspects of
Canine Pyometra – Studies on
Epidemiology and Pathogenesis”.
Opponent var professor Dick White,
The Six Mile Bottom Veterinary
Specialist Centre, Newmarket,
England.

Pyometra är en vanlig sjukdom hos
hundar. Forskningen rörande pyometra
har tidigare huvudsakligen fokuserat på
de hormonella faktorer som anses pre-
disponera livmodern för en bakterie-
infektion och utvecklandet av pyometra.
Endast ett fåtal arbeten har ägnats åt
undersökningar av de sjukdomsorsa-
kande bakterierna och systemiska konse-
kvenser av infektionen i livmodern.
Kompletta undersökningar av frekvensen
pyometra i hundpopulationen i stort
har inte heller utförts, trots den vanliga
förekomsten av sjukdomen. Syftet med
avhandlingen var att undersöka epide-
miologiska, bakteriella och inflamma-
toriska aspekter av sjukdomsutvecklingen
vid pyometra.

Av de tikar som ingick i studien drab-
bades i genomsnitt 23–24 procent av
pyometra före tio års ålder. Andelen
varierade mellan tio procent och 54 
procent beroende på ras. Det visade sig
således att det finns viktiga ras- och
åldersrelaterade skillnader i förekomsten
av pyometra. Raser med en hög risk att
utveckla pyometra var långhårig collie,
rottweiler, cavalier king charles spaniel,
golden retriever, berner sennenhund
och engelsk cocker spaniel. Raser med

låg risk att utveckla sjukdomen var 
drever, schäfer, tax (miniatyr och normal-
stor) och hamiltonstövare.

För att utvärdera om de bakteriekloner
som orsakar pyometra är nära besläktade
med varandra utfördes en genotypisk
undersökning av Escherichia coli. Resul-
taten visar att infektionen inte orsakades
av en eller ett fåtal bakteriekloner.
Bakteriestammarna uppvisade en stor
variation vilket tyder på att ursprunget
är kopplat till tikens normala bakterie-
flora. 

Vidare undersöktes antimikrobiell
känslighet hos E coli för de i hundprak-
tik mest använda antibiotikapreparaten.
Dessutom jämfördes resultaten med
motsvarande siffror från en liknande
samling med tio år äldre data för att
avgöra om någon skillnad i resistens-
utvecklingen kunde ses. I regel var resi-
stensen för antimikrobiella preparat låg,
och inga större förändringar utvecklades
under tio års tid. Hos bakterieisolat från
hundar med pyometra var känsligheten
högre för ampicillin, streptomycin och
tetracykliner än från urinvägsisolat
inskickade från djur som behandlats på
större djursjukhus. Generellt sett bör
inte resultat från undersökningar av E
coli från urinvägsinfektioner användas
som bas för val av antibiotika vid

behandling av pyometra. 
Förekomsten av endotoxiner från

Gram-negativa bakterier som E coli i
blodet och dess inverkan vid sjukdoms-
utvecklingen av pyometra hos hund
undersöktes i en klinisk studie. Hos
andra djurslag har koncentrationer av
prostaglandin F2α (som mäts genom 
sin metabolit 15-keto-13,14-dihydro-
PGF2α) (PG-metabolit) visat sig vara en
känslig indikator för endotoxin i blodet
som dessutom frisätts vid inflamma-
tioner i livmodern. Resultaten bekräftade
att tikar med pyometra hade förhöjda
nivåer av endotoxin och PG-metabolit 
i blodet. Analys av PG-metabolit kan
därför vara en indikator för endotoxin-
påverkan eftersom dess nivåer var signi-
fikant korrelerade med halten av endo-
toxin i blodet. 

Sammanfattningsvis bidrar resultaten
av avhandlingen med data om ras- och
åldersrelaterade skillnader i förekomsten
av pyometra, vilka kan vara till nytta för
framtida forskning och tänkbara avels-
program. Dessutom framkommer flera
viktiga bakteriologiska och patofysio-
logiska fakta om sjukdomsutvecklingen.
Dessa fakta kan i sin tur leda till för-
bättrad diagnostik samt effektivare
behandlingsstrategier för tikar med pyo-
metra. ■
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Nya aspekter av pyometra hos hundar

disputationer

SVARA PÅ DIN LÖNEENKÄT NU!
Som vi tidigare informerat om i veterinärtidningen (nr 14 -04 sid 53), kan du besvara
den årliga löneenkäten på webben. Detta gäller både privat, statligt och kommunalt
anställda veterinärer. Privatanställda får även en papperskopia som vanligt och enkät-
sammanställning görs också som vanligt. Vi är tacksamma för om även ni som är
offentligt anställda besvarar enkäten. Eftersom den för er del bara är på prov i år, görs
det dock troligen ingen statistik på era uppgifter. Vi ser ändå gärna att ni kommer med
eventuella synpunkter på frågorna, så vi får en så bra produkt som möjligt nästa år. 

Gå in på vår hemsida www.svf.se, när du loggat in dig som medlem, finner du en
knapp där löneenkäten är. Har du försökt hitta löneenkäten tidigare, men misslyckats
så försök igen nu. Det har tyvärr varit problem med datorhanteringen.
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MEDLEMSAVGIFTER
Enligt beslut av Sveriges Veterinärför-
bunds fullmäktige gäller följande med-
lems- och prenumerationsavgifter under
2005.

Fullbetalande medlem
Medlemsavgiften höjs med 150 kronor
och prenumerationsavgiften med 30
kronor. Medlemsavgiften omfattar även
avgift till SVS. Se nedan under Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap.

Från den 1 januari 1993 är medlem-
skapet i arbetslöshetskassan frivilligt.
Förbundet avråder dock från att gå ur
AEA.

Fullbetalande medlem

Medlemsavgift  2 970 kr
Prenumerationsavgift SVT 860 kr
Avg arbetslöshetskassan, AEA 1 080 kr

Summa 4 910 kr

OBS! Riksföreningsavgift tillkommer.

För privatpraktiserande veterinärer 
(= egenföretagare) är avgifterna samma
som för fullbetalande medlem ovan.
AEA ändrade sina stadgar 1994 så att
även privatpraktiker kan ansluta sig till
AEA1.

Medlem som innehar doktorand-
tjänst och bedriver aktiv forskning på

minst 60 procent av tjänsten kan efter
årlig ansökan beviljas nedsättning av
medlemsavgiften med 40 procent.

Medlem som är dubbelansluten till
universitetslärarförbundet (SULF) beta-
lar medlemsavgift endast till veterinär-
förbundet. Medlemsavgiften för 2005
är 3 042 kronor. Avgiften fördelas mellan
SVF och SULF. Medlem som under året
dubbelansluter sig till SULF skall med-
dela detta till veterinärförbundet. 

Prenumeration på SVT är obligato-
risk för alla medlemmar utom för pen-
sionärer. Pensionär som ej vill prenume-
rera på SVT skall meddela detta till för-
bundskansliet. Prenumerationen upp-
hör tidigast från uppsägningsdagen.
Vidare kan två makar/sammanboende
som båda är medlemmar i förbundet,
avsäga sig den ena prenumerationen.

Herofonden
Herofonden ger från och med året efter
man fyllt 60 år en pension, som för när-
varande uppgår till mellan 1 700 och 
5 800 kronor per år beroende på hur
många år man betalat Heroavgiften.
Man måste ha betalat Heroavgiften i
minst tio år för att ha rätt till Heropen-
sion. Avkastningen på inbetald avgift är
mycket god, för närvarande 90 procent,
vilket innebär att inbetalda avgifter åter-
betalas på tre år (netto efter skatt). Flera
medlemmar rekommenderas därför att i
god tid före 50-årsdagen ansluta sig till
Herofonden. För medlem som är an-
sluten till Herofonden tillkommer 190
kronor per år.

Veterinärstuderande
Medlemsavgift 210 kr
Prenumerationsavgift SVT 250 kr

Summa 460 kr

OBS! Medlemsavgift till SYVF tillkommer.

Prenumerationen är obligatorisk för
veterinärstuderande.

Pensionär
Pensionärsavgift betalas från och med
det kvartal medlemmen går i pension.
Prenumerationen är frivillig för pensio-
närer.

Pensionär

Medlemsavgift 330 kr
Prenumerationsavgift SVT 430 kr

Summa 760 kr

OBS! Riksföreningsavgift tillkommer.

Vart går avgifterna?
Medlemsavgiften på 2 970 kronor går
till allmänna kassan för att täcka kostna-
derna för kansliet, styrelsen, kollegiet,
fullmäktige, kommittéer och nämnder
m m. Till SACO betalas 135 kronor per
yrkesverksam medlem.

FÖRSÄKRINGAR
Livförsäkringar tecknade före den 1
januari 2002 innehöll förtidskapital
fram till den 31 december 2002. Från
2003 ändrades förtidskapitalet till sjuk-
kapital och separerades från livförsäk-
ringen. Alla grupplivförsäkrade som
tecknat försäkringen före den 1 januari
2002 erhöll en sjukkapitalförsäkring på
max 15 basbelopp i stället för ett för-
tidskapital på max 10 basbelopp, utan
hälsoprövning. I januari 2003 sände
Skandia ut information om förändring-
en till alla som i december 2002 var
grupplivförsäkrade med förtidskapital.

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  2 • 2005 41

Medlemsavgifter och
försäkringspremier 2005

1 Medlem som är privatpraktiker kan få
ersättning från AEA vid arbetslöshet om all
aktivitet i det egna företaget upphört. Man
kan antingen helt skilja sig från verksam-
heten eller göra ett tillfälligt uppehåll. Till-
fälligt uppehåll i verksamheten kan man
göra endast en gång per person och företag.
Om man helt skiljer sig från verksamheten
måste inregistrerat företag avregistreras, fast
egendom och rörelsetillgångar avyttras,
hyrda lokaler lämnas. Medlemmen måste
förstås också vara anmäld som arbetssökande
på arbetsförmedlingen.

➤

ILL: CLAES BECK-FRIIS
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Önskar du inte sjukkapitalförsäkringen
kan du säga upp den delen och enbart
behålla livförsäkringen. Eller vice versa:
du kan säga upp livförsäkringen och
behålla sjukkapitalförsäkringen.

Ny livförsäkring kan tecknas på 10
eller 15 prisbasbelopp (pbb). Ett pbb =
39 400 kronor. Försäkringsbeloppet 10
respektive 15 prisbasbelopp gäller till
och med 54 års ålder, därefter minskas
försäkringsbeloppet med 5 procenten-
heter per år.

Ny sjukkapitalförsäkring kan tecknas
på 10, 15, 20 eller 25 prisbasbelopp. 

Försäkringspremierna under 2005 är 
följande:
Gruppliv 10 pbb, medlem/ 
medförsäkrad under 40 år 180 kr
Gruppliv 10 pbb, medlem/
medförsäkrad som fyllt 40 år 504 kr
Gruppliv 15 pbb, medlem/
medförsäkrad under 40 år 240 kr
Gruppliv 15 pbb, medlem/
medförsäkrad som fyllt 40 år 732 kr

Gruppsjukförsäkring I,
(gamla försäkringen) 552 kr
Gruppsjukförsäkring II
Inkomst upp till 14 499 kr/mån 312 kr
Inkomst 14 500–26 999 kr/mån 624 kr
Inkomst 27 000-39 999 kr/mån 936 kr
Inkomst 40 000 kr/mån 
och uppåt 1 248 kr

Sjukkapital, medlem/medförsäkrad 
under 40 år, 10 pbb 636 kr

15 pbb 960 kr
20 pbb 1 284 kr
25 pbb 1 596 kr

Sjukkapital, medlem/medförsäkrad
som fyllt 40 år, 10 pbb 588 kr

15 pbb 888 kr
20 pbb 1 188 kr
25 pbb 1 476 kr

Gruppolycksfallsförsäkring,
medlem 192 kr
Gruppolycksfallsförsäkring,
medförsäkrad 192 kr
Gruppolycksfallsförsäkring, 
barn 252 kr
Barnförsäkring 744 kr
Ansvarsförsäkring 252 kr
Veterinärutrustnings-
försäkring 235 kr

Mer information om gruppförsäkringar-
na finns i Skandias annons på sidan 24 
i detta nummer av SVT.

Försäkringsbeloppet i ansvarsförsäk-
ringen uppgår till max 2 miljoner kro-
nor vid sakskada = skada på djur.
Ansvarsförsäkringen gäller i hela världen
utom USA och Kanada. Veterinär-
utrustningsförsäkringens högsta ersätt-
ningsbelopp uppgår till tre prisbas-
belopp (2005 = 118 200 kronor). 

RIKSFÖRENINGSAVGIFTER
Enligt beslut av respektive riksförenings
årsmöte gäller följande medlemsavgifter
under 2005:

Svenska distriktsveterinärföreningen
Yrkesverksam/röstande 400 kr
Yrkesverksam/ej röstande 75 kr
Pensionär 200 kr

Svenska besiktningsveterinär-
föreningen
Yrkesverksam/röstande 200 kr
Yrkesverksam/ej röstande 50 kr
Pensionär 50 kr

Sveriges yngre veterinärers förening
Yrkesverksam/röstande + Åk V–VI 230 kr
Yrkesverksam/ej röstande + Åk I–IV 75 kr

Föreningen veterinärer i enskild tjänst
Yrkesverksam/röstande 50 kr
Yrkesverksam/ej röstande 0 kr
Pensionär 0 kr

Föreningen för veterinärer 
i administrativ tjänst 
Yrkesverksam/röstande 100 kr
Yrkesverksam/ej röstande 100 kr
Pensionär 10 kr

Föreningen för veterinärer vid 
vetenskapliga institutioner
Yrkesverksam/röstande 48 kr
Yrkesverksam/ej röstande 0 kr
Pensionär 0 kr
Privatpraktiserande veterinärers 
förening
Yrkesverksam/röstande 250 kr
Yrkesverksam/ej röstande 250 kr
Pensionär 250 kr

Djursjukhusanställda veterinärers 
förening
Yrkesverksam/röstande 25 kr
Yrkesverksam/ej röstande 25 kr
Pensionär 25 kr

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP
Från och med 1990 är alla medlemmar
i förbundet även medlemmar i Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap (SVS).
Detta innebär att den särskilda
medlemsavgiften till SVS har slopats för
förbundsmedlemmarna, som i fortsätt-
ningen betalar till SVS via förbunds-
avgiften. Medlemsavgiften för stödjande
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OBS! Liv-, olycksfall- och gamla

sjukförsäkringen (gruppsjuk I) upp-

hör automatiskt när den försäkrade

medlemmen fyller 67 år, nya sjuk-

försäkringen (gruppsjuk II) uppgör

vid 65 års ålder. Vill försäkrings-

tagaren säga upp försäkringen före

67 respektive 65 års ålder måste

skriftlig uppsägning sändas till för-

bundet. Man kan utträda ur försäk-

ringen per den första i varje månad.

Uppsägning skall vara förbundet

tillhanda senast 10 dagar före 

önskat utträdesdatum.
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medlem i SVS (SVS-medlem som inte
är medlem i veterinärförbundet) har av
fullmäktige fastställts till 420 kronor för
2005.

Medlemsavgift i sektionerna
Enligt beslut av respektive sektions års-
möte gäller följande medlemsavgifter
under 2005:

Häst 150 kr
Smådjur
Yrkesverksam 250 kr
Studerande 150 kr

Husdjur
Yrkesverksam 150 kr
Pensionär 100 kr

Livsmedel
Yrkesverksam 0 kr
Pensionär 0 kr
Studerande 0 kr

Försöksdjur (2004) 100 kr

Inbetalning av medlemsavgifter och 
försäkringspremier
Avgifter och premier aviseras via förbun-
dets dataregister med en fjärdedel per
kvartal. Om de sammanlagda årsavgif-
terna ej överstiger 900 kronor kan dock
hela beloppet debiteras på en gång i bör-
jan av året. Nytt för i år är att avgifterna
även kan betalas via autogiro. Informa-
tion om detta har sänts ut i samband
med aviseringen av medlemsavgifterna
för fjärde kvartalet 2004 och kommer
att bifogas kommande aviseringar. 

Medlem som anser att debiteringen
är felaktig bör snarast kontakta för-
bundskansliet.

DRÖJSMÅLSRÄNTA
Medlem som efter betalningspåminnel-
se ej betalar sina avgifter kan debiteras
dröjsmålsränta med för närvarande 10
procent (= riksbankens referensränta + 8
procentenheter).

GRATISFÖRSÄKRINGAR
Studerandemedlemmar som avslutat
studierna i årskurs 6 erhåller fri liv-,
olycksfalls- och ansvarsförsäkring under
två år. Ansvarsförsäkringen gäller dock
enbart för legitimerad veterinär som är
egenföretagare.

Dessa medlemmar är sålunda gratis
försäkrade under 2005 och 2006 med

gruppliv på 10 prisbasbelopp (394 000
kronor) samt för olycksfall med ett
grundbelopp på 10 prisbasbelopp 
(394 000 kronor). Vid en invaliditets-
grad på minst 50 procent utbetalas det
dubbla beloppet. Det innebär en högsta
invaliditetsersättning på 788 000 kro-
nor. Ansvarsförsäkringens maximala

ersättningsbelopp är vid personskada 
10 miljoner kronor och vid sakskada 
(= skada på djur) 2 miljoner kronor.

En förutsättning för att tillhöra liv-
och olycksfallsförsäkringen är full arbets-
förhet. De medlemmar som berörs av
detta får information direkt från för-
bundet.  ■
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RÖNTGENUTLÅTANDE
På Figur 1 är magsäcken bara delvis fylld med röntgentät
kontrast som gör ett fläckigt intryck på grund av hetero-
gen fördelning. Detta tyder på att mängden kontrast är
för liten.

På Figur 2, tagen ca fyra timmar efter kontrastgivan, ser
man att hunden fått ytterligare lite kontrast, tyvärr fort-
farande otillräcklig mängd, då kontrasten inte fyller ut
hela lumen av de segment där det befinner sig. Intrycket
blir heterogent, fläckigt och slumpmässigt. Kontrasten är
lokaliserad till magsäcken (corpus, antrum), duodenum,
jejunum och ett kort segment av kolon. Tunntarmarna
som delvis bara innehåller spår av kontrast har normal
diameter (överstiger inte 1,5 x höjden av 5:e lumbar-
kotan). Däremot ses en segmental, lindrig vidgning av
den snett vertikala tarmslyngan som finns i anslutning till
kontrastmedlet i corpus. Detta är troligen duodenum
descendens och fyndet talar för misstänkt främmande
kropp/material. På avslutande röntgenbild (Figur 4), ca
20 timmar efter kontrastgiva, har kontrastmedlet flyttat
sig till colon och cecum. Tunntarmarna har fortfarande
normal diameter. På denna bild bekräftas dock återigen
utseendet i duodenum som ligger snett vertikalt i höjd
med 10-11:e revbenen och delvis överprojiceras av colon
transversum (strax under T12). På denna bild ses en hetero-
gen mjukdelstäthet i duodenums lumen (pil), omgiven av
luft, vilket hjälper till att förstärka kontrasten. Duodenum
har nu innehållit heterogent material med svag kontrast i
minst 16 timmar, vilket är onormalt och talar för främ-
mande kropp som orsakar partiell obstruktion.

UPPFÖLJANDE UNDERSÖKNING
Allmäntillståndet på hunden var gott vid avslutad 
kontraststudie. En ultraljudsundersökning (Figur 5a och
Figur 5b) genomfördes för att bekräfta främmande kropp
och studera dess eventuella morfologi. Undersökningen
visade en dilaterad duodenum som innehöll vätska och en
liten mängd gas. En hyperekoisk struktur sågs i lumen av
det område som även innehöll gas. Strukturen kastade en
tydlig distal skugga, vilket talade för främmande kropp
med partiell obstruktion.

Hunden förbereddes för laparotomi. Man palperade en
20 cm lång styv främmande kropp i kraniala jejunum.
Föremålet masserades genom de olika tarmsegmenten
vidare ner till colon för att dras ut genom rektum. Det
visade sig vara ett balsnöre.

DISKUSSION
Fallet skildrar några av de viktiga och vanliga omständig-

heter som kan försvåra diagnostiseringen av främmande
kropp i gastrointestinalkanalen. 

Lokalisationen är en viktig aspekt. Om en obstruktion
sitter i proximala magtarmkanalen, dvs i magsäcken eller
duodenum, uteblir de tydliga röntgenfynd som orsakas av
sekundära förändringar i tarmsegmenten proximalt om en
obstruktion t ex dilaterade tarmslyngor, ojämn gasdistri-
bution, onormalt formade gasansamlingar, granulärt
material i tunntarmsavsnitt proximalt till obstruktion,
”staplade” tunntarmsslyngor m m. I vårt fall kunde man
bara ana en lindrig segmental vidgning av duodenum
descendens diameter. Detta är lätt att missa eller överse 
på en slätröntgen, speciellt om patienten har frekventa
kräkningar som avlägsnar gas och vätska. Först under
kontrastpassagen var det möjligt att visualisera ett kon-
stant stillasittande material i proximala duodenums
lumen.

Utseendet och sammansättningen av den främmande
kroppen är en annan avgörande faktor för hur lätt/svårt
det är att upptäcka på röntgen. Icke mineraliserade eller
ickemetalliska material är svårare att se eftersom deras
röntgentäthet liknar magtarmkanalens. Dock kan vissa
föremål som t ex fruktkärnor, majskolvar osv bli igenkända
på grund av att deras form skapar geometriska nedsatta
tätheter på slätröntgen. Är föremålet genomsläppligt
kommer det att tillåta tarminnehåll och eventuell kontrast
att passera, både runt och igenom, vilket gör det svårt att
upptäcka.

Kontraströntgen är en möjlig uppföljande undersök-
ningsmetod som ofta bara ger begränsad information.
Detta beror tyvärr till stor del på dåligt patienturval, dålig
patientförberedelse och dålig teknik. En komplett bedöm-
ning av kontrastpassage är tidskrävande för veterinären
och relativt kostsam för djurägaren. Den bör därför reser-
veras för patienter där informationen från klinisk under-
sökning och slätröntgen inte räcker till för att ställa 
diagnos och sätta in behandling. I dag har många kon-
traststudier ersatts av ultraljud, vilket ofta kan bidra med
nödvändig diagnostisk information.

De vanligaste kliniska presentationer som indicerar en
kontraststudie är t ex ihållande frekventa kräkningar med
negativ slätröntgen, palpatorisk resistens i buken utan
ileusfynd på slätröntgen, akuta magsmärtor med ovanliga
eller oförklarliga fynd på slätröntgen, återkommande
kräkningar som efter symtomatisk behandling återkommer
och där organsjukdomar uteslutits, viktnedgång med inter-
mittent kräkning och diarré, melena, hematemesis m m. 

Kontraströntgen ger ofta ingen värdefull information
vid kronisk diarré utan kräkningar. Undersökningen är

44 N U M M E R  2 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Vilken är din diagnos? – Svar

SvT nr2/2005 Slutlig  05-02-07  14.35  Sida 44



kontraindicerad om det finns fri gas i buken som tyder på
perforation i magtarmkanalen (BaSO4-läckage ut i peri-
toneum orsakar ännu värre peritonit, främmandekropp-
granulom och sammanväxningar) eller när slätröntgen
redan visat tecken på obstruktiv ileus och man har kon-
staterat en palpatorisk resistens (kontrasten kommer att
röra sig mycket långsamt på grund av atonin i tarmarna
proximalt om obstruktionen). I dessa fall bör laparotomi
och aggressiv medicinsk behandling sättas in.

För en korrekt kontraststudie bör patienten ha fastat
12–24 timmar (är inte alltid möjligt i akuta fall) och 
djuret inte vara behandlat med sedativa, vilket påverkar
motiliteten (om man måste sedera rekommenderas keta-
min/diazepam till katt och acetylpromacin till hund).
Vidare måste rätt mängd kontrastmedel ges, minst två
projektioner (lateral och VD) tas och röntgenbilderna tas
i intervall som följer hela passagen (hund: omedelbart
efter kontrastgiva, efter 15 minuter, 30 minuter, en
timme, två timmar och sedan en gång/timme tills kon-
trasten återfinns i grovtarmen eller diagnos erhållits, katt:
omedelbart efter kontrastgiva, efter 5 minuter, 30 minu-
ter, en timme och därefter en gång/30 minuter tills kon-
trast återfinns i grovtarmen).

Kontrastvolymen i intestinala lumen är den kritiska 
faktorn för bedömningen av kontraststudier. För liten
ingiven dos är en av de absolut vanligaste orsakerna till
ickediagnostiska kontraststudier. Den rekommenderade
dosen är ca 6–12 ml/kg till hund och ca 12 ml/kg till katt. 

I fallbeskrivningen ser man på Figur 1 att hunden inte
fått tillräcklig mängd kontrast, kanske på grund av kräk-
ning, vägran etc. Detta gör att kontrasten inte fyller ut
hela lumen varken i magsäcken eller tarmen. Kontrasten
får ett fläckigt utseende med heterogen distribution.
Eftersom den främmande kroppen inte orsakar total
obstruktion, kamoufleras den och smälter in med den
heterogena kontrasten som finns proximalt och distalt om
den (Figur 2). Dock syns som tidigare nämnts en svag
vidgning av diametern där den främmande kroppen är
lokaliserad. 20 timmar efter kontrastgivan (Figur 4) syns
den främmande kroppen mer tydligt då den håller kvar
viss kontrast och är omgiven av luft som förstärker kon-
trasten och utlinjerar materialet. 

Otillräcklig kontrastmängd påverkar också passage-
tiden och kan försena tömningen av magsäcken som då
kan feltolkas som pylorusstenos. Normalt tömmer sig
magsäcken ungefär 15 minuter efter kontrastgiva men det
kan ta uppemot 1–4 timmar, vilket räknas som normalt.
Det finns flertalet orsaker som signifikant inverkar genom
att hämma motiliteten, t ex emotionell stress, oväsen,
rädsla, smärta, olika läkemedel etc.

Den här kontraststudien visar på de svårigheter som
kan vara förenade med en partiell obstruktion i proximala
magtarmkanalen med samtidig suboptimal kontraststudie.

För liten mängd kontrastmedel medförde försenad och
försvårad upptäckt av den främmande kroppen jämfört
med om man hade använt adekvat kontrastmängd, samt
röntgat hunden med ett intervall på en gång i timman.
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FIGUR 4. Vänster lateralprojektion av buken ca 20
timmar efter kontrastgiva. Pilen visar lindrig vidgning
av proximala duodenum. Segmentet innehåller rönt-
gentätt material som delvis utlinjeras av gas.

FIGUR 5A. Ultraljud: Proximala duodenum i längs-
snitt. Man ser en dilatation och lumen innehåller
hyperekoiskt material med distal skuggning.

FIGUR 5B. Ultraljud: Tvärsnittsbild från samma lokali-
sation som 5a.
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Handbok Preventiv 
medicin och miljöskydd

Alla veterinärer med insikt i eller anknyt-
ning till försvarsmaktens verksamhet,

vet att det länge saknats en modern
handbok i basal hygienkunskap och
smittobekämpning.

Denna brist är nu åtgärdad, i och
med utgivningen av försvarets handbok
om preventiv medicin och miljöskydd.
Boken är i första hand avsedd att använ-
das inom försvarets organisation, men är
så pass allmänt hållen i språk och inne-

håll att den säkert kan vara till nytta
även i andra sammanhang.

MYCKET MATNYTTIG 
INFORMATION
Huvudförfattare och huvudansvarig för
framtagningen av handboken är veteri-
nären Lars-Magnus Olovson vid För-
svarets Sjukvårdscentrum. Till sin hjälp
har han haft ett antal yrkesutövare inom
medicin, psykiatri, veterinärmedicin
och miljöskydd, som alla bidragit med
ett eller flera kapitel i boken.

Syftet med arbetet har varit att ta fram
modern och lättförståelig information
om förebyggande hälso- och sjukvård,
under den gemensamma benämningen
preventiv medicin. Kunskapsstoffet i
boken utgår från svensk och interna-
tionell litteratur, och i viss mån från 
erfarenheter av svenskt deltagande vid
fredsbefrämjande internationella insatser.
Innehållet riktar sig i första hand till
dem som utbildar värnpliktiga och fri-
villig personal på alla nivåer, och är där-
för basalt i sitt upplägg. Samtidigt är det
förvånansvärt hur mycket ”matnyttig”
information som ryms i boken.

LÄRORIK ÄVEN FÖR VETERINÄRER
Boken är strukturerad i flera delar, där
de första främst berör förhållanden
inom militära fältmässiga verksamheter.
Även här finns dock delar som kan vara
av intresse t ex för veterinärer som före-
läser om livsmedelshygien eller skade-
djur för lekmannagrupper. Presenterade
fakta är visserligen kortfattade och över-
gripande uppställda, men just för en
föreläsningssituation kan dessa ned-
punktade råd vara till stor hjälp.

När man kommer till bokens andra
hälft återfinns mer detaljerad informa-
tion om t ex livsmedelsburna infektioner,
zoonoser och vektorburna smittor. Här
kan man t ex få aktuell kunskap om
campylobakterinfektioner, likaväl som
utförliga basfakta om kryptosporidios
eller toxoplasmos. Denna del är lärorik
även för veterinärer som vill putsa upp
sina kunskaper i ämnet.

En brist i boken är avsaknaden av ett
sakregister längst bak, men detta upp-
vägs till stor del av en tydlig och detalje-
rad innehållsförteckning i början.

BRA HJÄLPMEDEL
”Handbok Preventiv medicin och miljö-
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skydd” är ingen lärobok lämpad för 
studier på veterinärmedicinsk nivå, men
ett mycket bra hjälpmedel för den som
ska undervisa lekmän inom området.
Författarna har lyckats att på ett popu-
lärvetenskapligt språk förklara förebyg-
gande hygienåtgärder och smittskydd så
att alla kan förstå. Boken har en själv-
skriven plats inom försvarsmakten, men
borde också kunna användas vid under-
visning av t ex livsmedelspersonal i det
civila samhället. Den intresserade kan
tursamt nog beställa egna exemplar från
Försvarets bok- och blankettförråd (se
faktarutan), även om man inte har
någon militär anknytning.

Rekommenderas till alla med grund-
läggande undervisningsansvar inom
hygien- och smittskyddsområdena.

JOHAN BECK-FRIIS
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Veterinärer på slakteri
granskas

❘ ❙❚ Nu ska Livsmedelsverkets besiktnings-
veterinärer granskas, för att undersöka
om de jobbar tillräckligt effektivt på 
slakterierna. Köttbranschen menar att
myndigheten måste sänka sina kostnader
för den offentliga köttkontrollen, rappor-
terar Upsala Nya Tidning den 24 januari.

Inom kort inleder Livsmedelsverket en
omfattande genomlysning av stora delar

av besiktningsveterinärorganisationen
(BVO). Tidsstudier av veterinärernas arbete
ska göras på landets stora slakterier där
98 procent av slakten sker. – Vi misstänker
att mycket kan göras när det gäller effekti-
viseringen på slakterierna, säger Åke Rute-
gård, vd för Kött- och charkföretagen. (Se
även debatt sid 36.)

– Det stämmer att vi ska genomföra en
tidsstudie och se över om det finns något
att göra. Men jag tror inte att vi har för
mycket personal. Under senare tid har 
vi fått krav på utökad provtagning på
slakterierna, säger Viveka Larsson, chef
för Livsmedelsverkets köttillsyn på slakte-
rierna.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Svenska Sällskapet för Djurtandvård

Inbjuder till kurs i

Hästtandvård
Lördagen den 9 – Söndagen den 10 april 2005

Årsmöte 9 april kl 16.15

Plats Skara Stadshotell

Innehåll Grundläggande hästtandvård med fokus på diagnostik.
Rotbehandling på häst.
Användarrelaterade skador.

Föreläsare Professor Paddy Dixon MVB PhD MRCVS, University of
Edinburgh och leg tandläkare Torbjörn Lundström,
Djurtandvårdskliniken.

Kursavgift Endast lördag (teoretisk del) 2200 kr
Både lördag och söndag (teoretisk + praktisk del) 3500 kr
I kursavgiften ingår lunch och kaffe samt 3-rätters års-
mötesmiddag lördag kväll.

Boende Ingår ej i kursavgiften men rum finns reserverade i SSDt:s
namn på Skara stadshotell tel 0511-240 50.

Upplysningar Charlotta Wennström 070-495 71 89 eller kontakt@ssdt.se

Anmälan Bindande anmälan senast den 21 mars 2005 genom
insättning av kursavgift på pg 15 69 557 - 0. 
Ange namn, adress och för vilken del inbetalningen gäller.

❘ ❚ F A K T A

HANDBOK PREVENTIV MEDICIN

OCH MILJÖSKYDD

HUVUDFÖRFATTARE: Lars-Magnus
Olovson.

FÖRLAG: Försvarsmakten, i samarbete
med Syllabus AB.

ANTAL SIDOR: 258, rikligt illustrerade 
i färg.

PRIS: Ca 200 kr vid beställning från
Försvarets bok- och blankettförråd,
faxnr 08-562 819. 

ISBN-NUMMER: 91-974433-6-0.

Gör din litteratursökning på www.svf.se

Som medlem i veterinärförbundet har man möjlighet att utan någon kostnad utföra
litteratursökningar på den internationella vetenskapliga databasen CAB-abstacts.
Logga bara in på medlemsdelen av förbundets hemsida www.svf.se, och tryck på
rubriken ”Sökning på CAB-abstracts”. Större delen av den naturvetenskapliga
världen ligger för dina fötter, bara några tangenttryckningar bort.

SvT nr2/2005 Slutlig  05-02-07  14.35  Sida 47



48 N U M M E R  2 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

■ MIC-bestämmelser av Haemophilus
parasuis och Histophilus somni från svin
och nötkreatur i Danmark
MIC-bestemmelser af Haemophilus 
parasuis og Histophilus somni fra svin og
kvæg i Danmark 
Aarestrup F M, Seyfarth A M, Angen Ø 
Dansk VetTidsskr, 2004, 87, 21, 36–37

■ Sanering utan medicin – sanering av två
svinbesättningar för mycoplasma och
PRRS utan användning av antibiotika
Sanering uden medicin – sanering af to
svinebesætninger for mycoplasma og PRRS
uden brug af antibiotika
Nielsen V R, Lorenzen B, Nielsen P A
Dansk VetTidsskr, 2004, 87, 22, 6–8

■ Sammanhang mellan besättningsfaktorer
och benstyrka, uttryckt vid DEXA-
scanning, hos danska suggor
Sammenhæng mellem besætningsfaktorer
og knoglestyrken, udtrykt ved DEXA-
skanning, hos danske søer
Madsen M T, Nielsen D H, McEvoy F,
Svalastoga E
Dansk VetTidsskr, 2004, 87, 23, 21–29

■ Vändpunkt i retningslinjer för vaccina-
tion av hund
Vendepunkt i retningslinjer for vaccination
af hund
Blixenkrone-Møller M, Østerbye J
Dansk VetTidsskr, 2004, 87, 24, 6–11

■ Bestämmelser av bakteriearters 
känslighet för kopparsulfat, zinkklorid
och desinfektionsmedel
Bestemmelse af bakteriearters følsomhed
over for kobbersulfat, zinkklorid og 
desinfektionsmidler
Aarestrup F M, Hasman H
Dansk VetTidsskr, 2004, 87, 24, 34–36

■ Vilda fåglar – undersökning och 
akutbehandling
Vilde fugle – undersøgelse og akut-
behandling
Knage-Rasmussen T
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 1, 6-8

■ Epilepsi hos hund och katt – klinik,
diagnostik och terapi
Epilepsi hos hund og kat – klinik, 
diagnostik og terapi
Berendt M
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 1, 23–28

■ Infektionssjukdomarnas utveckling i ett
historiskt perspektiv
Infeksjonssykdommenes utvikling i et
historisk perspektiv
Lassen J
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 11, 731–735

■ En kortfattad översikt över uppdaterat
zoonosregelverk i EU
En kortfattet oversikt over oppdatert
zoonoseregelverk i EU

litteraturtjänst

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

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

Adress till Norsk Veterinærtidsskrift:
Den Norske Veterinærforening, 
Pb 6781, S:t Olavs Plass, NO-0130
Oslo, Norge.

Kollegialt Nätverk – veterinärer stödjer
veterinärer

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

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

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

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

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

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

0730–20 45 60
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Bar-Yaacov K
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 11, 740–745

■ Spridning av zoonoser i förhållande till
handel och transport
Spredning av zoonoser i forhold til handel
og reising
Skjerve E
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 11, 758–766

■ Sällskapsdjur och sporthästar som 
reservoar för zoonoser
Familie- og sportsdyr som reservoar for
zoonoser
Grøndalen J, Sævik B K, Sørum H
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 11, 768–780

■ Modern köttkontroll
Moderne kjøttkontroll
Nesbakken T
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 11, 794–801

■ Aktuella vektoröverförda zoonoser – ett
kortfattat omnämnande
Aktuelle vektoroverførte zoonoser – en
kortfattet omtale
Stuen S, Mehl R
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 11, 802–808

■ Viltlevande djur och zoonoser
Viltlevende dyr og zoonoser
Handeland K, Kruse H, Tryland M
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 11, 810–815

■ Virus som korsar artgränser – en närmare
blick på influensa A och West Nile virus
Virus som krysser artsgrenser – et nærmere
blikk på influensa A og West Nile virus
Myrmel M, Løvland A
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 11, 818–823

■ Antibiotikaresistens i ett zoonosperspektiv
Antibiotikaresistens i et zoonotisk perspektiv
Kruse H
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 11, 824–830

■ Biologisk terror
Bioterror
Holstad G, Grønstøl H, Lassen J
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 11, 832–835

■ Epilepsi hos hund och katt: Klinik,
diagnostik och terapi
Epilepsi hos hund og kat: Klinik, diagnostik
og terapi
Berendt M
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 12, 857–863

■ Vaccination av hund och katt – svar på
de vanligaste frågorna till VESOs 
vaccinationstelefon

Vaksinasjon av hund og katt – svar på de
vanligste spørsmålene til VESOs vaksine-
telefon
Lund A, Bratberg A M
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 12, 876–879

■ Senaste resultat från PMWS-undersök-
ningar
Seneste resultater fra PMWS-undersøgelser
Hassing A-G
ds nyt, 2004, 10, 14–15

Ur Läkartidningen
■ Sverige riskerar vaccinbrist vid en 

influensapandemi
Örn P
Läkartidningen, 2004, 101, 51–52, 4178

■ Sorkfeber i Sverige ökar och sprider sig
söderut
Bergman C, Arneborn M, Giesecke J
Läkartidningen, 2005, 102, 1–2, 38–41

■ Risk för epidemier efter Asienkatastrofen
överdrivs
Örn P
Läkartidningen, 2005, 102, 3, 107

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  2 • 2005 49

     
      

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

 

 

  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

  
 

Veterinär
sökes till smådjursklinik mellan
Borås och Varberg fr o m 1 juni
2005 till våren 2006. 
Du har stora möjligheter att själv
påverka dina arbetstider. F-skatte-
sedel krävs.
Tfn: 070-567 60 02, 0320-101 16
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Fågelinfluensa kan smitta
direkt mellan människor

❘ ❙❚ Viruset som orsakar fågelinfluensa
kan förmodligen smitta även mellan män-
niskor, skriver Upsala Nya Tidning den 24
januari. Men än så länge har viruset inte
genomgått de förändringar som krävs för
att orsaka en världsomspännande epidemi.

Det framgår av en forskarapport som i
slutet av januari publicerades i nätuppla-
gan av den medicinska tidskriften New
England Journal of Medicine. ”Att en av
de mest dödliga sjukdomsalstrarna hos
människa kan överföras från person till
person bör påminna om behovet att 
förbereda sig för ett kommande världs-
omspännande influensautbrott”, skriver
thailändska och amerikanska forskare i
rapporten.

De fall som nu redovisas gäller en
elvaårig thailändsk flicka, hennes mamma

och en moster som i september förra året
insjuknade i fågelinfluensa. Först insjukna-
de flickan, som i sin hemby lekt på platser
där det funnits sjuka fåglar, och lades
efter några dagar in på sjukhus. Sedan
insjuknade mamman, som rest från
Bangkok för att ta hand om dottern på
sjukhuset, och därefter insjuknade även
mostern. Både flickan och mamman dog 
i fågelinfluensan. Efter att noga gått 
igenom alla omständigheter kring de tre
fallen utesluter forskarna att mamman
och mostern smittats på annat sätt än av
den sjuka flickan. Genetiskt var viruset
hos mamman och mostern inte skilt från
de fågelinfluensavirus, A(H5N1), som
under de senaste åren orsakat massdöd
bland fåglar i åtta asiatiska länder.  ■

Antalet hundar i Sverige
har ökat

❘ ❙❚ Två av varandra oberoende undersök-
ningar visar att antalet hundar i Sverige
ökar. Vart femte hushåll har hund idag

och nästan 40 procent av Sveriges hushåll
har hund eller katt. Antalet hundar i
Sverige uppgår nu till cirka 950 000. Det
är en ökning med 150 000 hundar sedan
den senaste undersökningen, genomförd
1998. De nya siffrorna, och andra delar
av undersökningarna, presenteras i 2005
års Manimalis-rapport, som publiceras i
höst. 

Den ena undersökningen är genomförd
på uppdrag av Masterfoods AB och den
andra av Agria Djurförsäkring, Svenska
Kennelklubben och Sveriges Lantbruks-
universitet. Tillsammans omfattar under-
sökningarna nästan 10 000 hushåll.
Manimalis, en ideell fristående organisa-
tion som informerar om sällskapsdjurens
betydelse, har sammanställt de båda
undersökningarna.

Den stora ökningen av antalet hundar
tyder på en ökad medvetenhet om allt
det positiva som det innebär att ha djur,
menar Manimalis. Det finns en mängd
forskning som visar att människan mår
bättre av att ha djur omkring sig, påpekar
organisationen.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

Schering-Plough Animal Health är ett veterinärmedicinskt företag med världsomspännande verksamhet. I Skandinavien är vi en 
nordisk organisation med huvudsäte i Danmark. Vi samarbetar med Nordens veterinärer, utvecklar samt erbjuder hela tiden nya 
behandlingsstrategier och produkter med djurens bästa som övergripande mål. 

Arbetet innebär…
att du ansvarar för information till och från 
veterinärvården, arrangerar olika former av ut-
bildning och informationsmöten. Du skapar och 
bygger långsiktiga relationer med våra kunder 
inom veterinärvården och ges ett stort förtroende 
att arbeta självständigt utifrån överenskomna 
aktivitetsplaner. Tjänsten innebär resande och 
arbete på obekväm arbetstid.

Vi söker dig som…
har ett marknadsinriktat synsätt, är resultat-
inriktad, initiativrik, ansvarsfull och kreativ. Du 
är utåtriktad, skapar lätt nya relationer och har 
lätt för att tala inför grupp. De formella kraven 
är någon form av högskole utbildning, mycket 
gärna inom naturvetenskap och/eller ekonomi.  
Körkort är ett krav. 

Branscherfarenhet eller erfarenhet från 
djursjukvård, är meriterande.

Är du intresserad?
Ring marknadschef Claes Björk på telefon 
 08 – 522 21 500 eller vår produktchef Lena 
Malmgren på telefon 08 – 522 21 522.

Ansökan…
skickar Du senast 15 mars 2005 till:
Claes Björk, Schering-Plough AB, Box 27190, 
102 52 STOCKHOLM

alternativt sänd via mail på
claes.bjork@spcorp.com

Vi söker

Produktspecialist
med placering i Mellersta Sverige

Schering-Plough Animal Health

Stillingsannonce Sverige jan 2005.indd   1 26-01-2005   10:58:33
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Agria etablerar sig i Norge

❘ ❙❚ Norsk Veterinærtidskrift (NVT) nr
12/04 meddelar att djurförsäkringsbolaget
Agria från och med den 1 januari 2005
börjat sälja försäkringar till norska djur-
ägare. Inledningsvis erbjuds försäkringar
till häst och smådjur, och bara i vissa re-
gioner av landet. Verksamheten kommer
sedan successivt att utvecklas, hoppas
Agrias norske regionchef Christian
Geelmuyden.

Både konkurrerande försäkringsbolag
och den norska veterinärkåren välkomnar
det svenska bolagets entré på marknaden.

– Goda försäkringsmöjligheter innebär
att fler djur kan få bra och riktig behand-
ling utan att ekonomiska hänsyn är avgö-
rande. Det är alltid tråkigt att vara tvungen
att avliva ett djur på grund av ekonomi,
när djuret kunde ha fått ett kvalitets-
mässigt bra liv om det fått optimal
behandling, säger Ellef Blakstad från det
norska veterinärförbundet till NVT.  ■

Belöningar från Hjalmar
Håkanssons stipendiestiftelse

❘ ❙❚ Fyra veterinärer belönades i december
2004 med vardera 25 000 kr ur Hjalmar
Håkanssons stipendiestiftelse, efter beslut
från veterinärförbundets styrelse.

I de mer än 70 år gamla stadgarna för
stiftelsen står att medel ska utdelas som
”belöning åt svensk veterinär, som genom
vetenskaplig forskning inom veterinär-
vetenskapen eller praktiska rön inom vete-
rinäryrket därav gjort sig särskilt förtjänt”.

Av de nomineringar som inkommit till
SVFs styrelse, beslutade styrelsen att dela
ut 25 000 kr var till veterinärerna Gunnar
Johansson, Lena Eliasson-Selling, Stefan
Alenius och Birgit Holm.  ■

Förbättrad djurskydds- 
och livsmedelstillsyn

❘ ❙❚ Regeringen överlämnade den 20 
januari ett förslag till förbättrad djur-
skydds- och livsmedelstillsyn till riksdagen.
Tidigare utredningar har visat att den
kommunala djurskydds- och livsmedelstill-
synens kvalitet och omfattning varierar
kraftigt över landet. Särskilt svårt har det
varit för små kommuner att finansiera en
effektiv verksamhet. Propositionen inne-

håller därför förslag till lagändringar som
ska skapa en likvärdig tillsyn i hela Sverige.

– Bristande livsmedelshygien och dålig
djurhållning kan vi aldrig acceptera.
Genom att göra djurskydds- och livs-
medelstillsynen bättre, effektivare och 
likvärdig över hela landet stärker vi kon-
sumenternas ställning och ger rättvisare
villkor för företagen, samtidigt som djuren
får ett bättre skydd, säger jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

Kommunerna behåller enligt förslaget
huvudansvaret för tillsynen, men får ett
ökat stöd från Djurskyddsmyndigheten,
Livsmedelsverket och länsstyrelserna i form
av utbildning och rådgivning. Bindande
föreskrifter kommer att styra hur tillsynen
ska bedrivas och varje kommun blir skyldig

att ha en tillsynsplan. Djurskyddsmyndig-
heten får – i likhet med Livsmedelsverket –
rätt att utföra normerande inspektioner
för att styra och vägleda kommunerna.
Om en kommun grovt och/eller långvarigt
åsidosätter sina skyldigheter kan Livsme-
delsverket – eller länsstyrelse då det rör
sig om djurskydd – utfärda ett åläggande
att rätta till bristerna och som en yttersta
åtgärd även ta över tillsynsansvaret från
kommunen. Tillsynsansvar kan flyttas över
till Livsmedelsverket eller länsstyrelse även
i samråd med kommunen, t ex i fall då en
verksamhet är särskilt stor eller komplice-
rad. Beslut om att flytta över tillsynen 
fattas av regeringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 juli 2005.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

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

Klinikveterinär Mantorp
Vi söker nu en klinikveterinär till kliniken vid Mantorps travbana.
Där arbetar idag 3 veterinärer och 5 djursjukvårdare. 

Klinikens huvudsakliga verksamhet är poliklinisk men viss möjlighet
att ha stationärpatienter föreligger. Hästarna som undersöks och
behandlas är av alla raser. Kliniken är välutrustad med ett hög-
klassigt ultraljud, videoendoskopi, bra röntgenanläggning – digital
framkallning är på gång. Operationsavdelningen är väl fungerande
med inhalationsnarkos, narkosövervakning, arthroskopi, osteo-
syntes-utrustning m m. På kliniken utförs hältutredningar, medi-
cinska undersökningar, ultraljudsundersökningar, gynekologiska
undersökningar samt de flesta kirurgiska ingrepp som inte kräver
stationärvård.

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

Upplysningar om tjänsten lämnas av Gösta Wolving, klinikchef,
tfn 0142-369 066.

Ansökan till tjänsten skall vara oss tillhanda senast den 4 mars
2005 till: ATG Hästklinikerna AB, Ulrika Hedlund, 
161 89 STOCKHOLM eller via e-post till rekrytering@atg.se.
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Kommentar till ansvars-
ärende 

Med anledning av det ansvarsärende
rörande överdosering av smärtstillande
till hund som presenterades i SVT nr
1/05 vill Läkemedelsverket påpeka en
felaktighet. Mobic som var det läke-
medel hunden behandlades med är inte
ett licensläkemedel utan ett godkänt
läkemedel för humanmedicinskt bruk.
Licens för Mobic har aldrig beviljats och
kan inte heller beviljas enligt Läke-
medelsverkets regelverk. Baserat på
innehållet i SVTs artikel förefaller det
därför som om veterinär XX gjort sig
skyldig inte bara till en feldosering utan
även brutit mot Jordbruksverkets 
föreskrift C22 (SJVFS 2001:166) som
beskriver den så kallade kaskadprinci-
pen. Enligt denna föreskrift får veterinär
bara förskriva läkemedel godkända för
humanmedicinskt bruk undantagsvis
och då i fall där det inte finns något
godkänt veterinärmedicinskt läkemedel
för ett visst sjukdomstillstånd. I detta
fall torde XX kunnat förskriva Metacam
eller något annat av de NSAID som är
godkända för hund.   

Karolina Törneke, 
Läkemedelsverket

Godkända läkemedel

■ Läkemedelsverket har den 17
december 2004 godkänt nedanstående
läkemedel:

Twinhip vet, oral pasta 439 mg/g. 
Innehavare av godkännande för för-

säljning är Caballo B V, Oosterhout,
Nederländerna.

ATC-kod: QP52A F02 (pyrantel-
pamoat)

Produktion av ympämne mot
babesios har upphört

Det kanske kan vara på sin plats så här
års att påminna om att ympämnet mot
babesios inte tillverkas mer. Förr var det
dags att annonsera om försäljningen i
början av året. 

Beslutet att avveckla produktionen
fattades mot bakgrund av ändrade
driftsformer, risk för ”passageraragens”
samt erfarenhet från lyckade försök med

upphörd ympning i två distrikt. Likaså
spelade möjligheten till försäkring mot
förluster en viss roll.

Med djurägarna bör man nu diskutera
förebyggande åtgärder som betesrutiner
för olika åldersgrupper, risker vid inköp
av djur och möjligheter till daglig till-
syn. Serologiska undersökningar av
förstagångsbetare efter installning kan
ge en uppskattning av smittrisken på
använt bete.

Dan Christensson
Avd för parasitologi, SVA

SVENSKA

■ Nya
9-10/4 -05. SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR DJUR-
TANDVÅRDS KURS HÄSTTANDVÅRD OCH ÅRS-
MÖTE arrangeras i Skara. Info: Charlotta
Wennström, tel: 070-495 71 89, e-post:
kontakt@ssdt.se (se annons i denna 
tidning)

5–8/6 -05. 56TH ANNUAL MEETING OF THE

EUROPEAN ASSOCIATION FOR ANIMAL PRO-
DUCTION arrangeras i Uppsala. Info: 
Britt Grandin, Svensk Mjölk, Box 1146,
631 80 Eskilstuna. Tel: 016-16 34 77,
fax: 016-16 34 65, e-post: 
Ase-Britt.Grandin@svenskmjolk.se,
Internet: 
www-conference.slu.se/EAAP2005/ 

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

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

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

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

12–13/3 -05. KURS I ENDOKRINOLOGI HOS

HUND OCH KATT, Strömsholm. Arr:
Regiondjursjukhuset Strömsholm 
(SVT 1/05)

15–16/3 -05. SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDENS

FORTBILDNINGSKONFERENS, Bålsta 
(SVT 1/05)

16/3 -05. INTERVET SYMPOSIUM – KVARKA

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

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

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

17/3 -05. INTERVET SYMPOSIUM – KVARKA

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

17–18/3 -05. KURS I REPRODUKTIONS-
ORGANENS SJUKDOMAR HOS HUND OCH KATT,
Uppsala. Arr: Kompetenscentrum
smådjur (SVT 1/05)

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

HOVSLAGARE, Eslöv. Arr: Svenska
Hovslagareföreningen (SVT 1/05)

18–20/3 -05. SMALL ANIMAL EXTERNAL

SKELETAL FIXATION COURSE, Strömsholm.
Arr: Regiondjursjukhuset Strömsholm
(SVT 1/05)

19–20/3 -05. GRUNDKURS I KANIN- OCH

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

6/4 -05. TEMADAG OM VACCINATION AV HUND

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

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

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

14–16/4 -05. HJÄRTSJUKDOMAR HOS HUND

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

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

22/4 -05. KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR HOS

HUND OCH KATT – TONVIKT PÅ RISKER FÖR

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

kongresser
& kurser

läkemedel
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23–24/4 -05. KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR

HOS HUND OCH KATT – TONVIKT PÅ INHEMSKA

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

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

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

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

OCH KATT, Uppsala. Arr: Institutionen för
biomedicin och veterinär folkhälsoveten-
skap, avdelningen för bilddiagnostik
och klinisk kemi, SLU. Annons 
kommer i SVT nr 3. (SVT 1/05)

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

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

29/9–1/10 -05. 2ND NORDIC AO VET

COURSE – GRUNDLÄGGANDE FRAKTURBE-
HANDLING, Mälardalen. Arr: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB
(SVT 14/04)

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)

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

ON POULTRY WELFARE arrangeras i Lublin,
Polen. Info: www.wpsa.com/wpsa2/
eller Working Group 9, Andrzej
Witkowski, e-post:
witan@ursus.ar.lublin.pl 

4–8/9 -05. XIITH INTERNATIONAL CONGRESS

ON ANIMAL HYGIENE arrangeras i
Warszawa, Polen av International
Society for Animal Hygiene. Info:
Organizing Committee of the XIIth
ISAH Congress, Division of Animal and
Environmental Hygiene, Warsaw Agri-
cultural University, 02-787 Warszawa,
Ciszewskiego str. 8, Polen. 
Tel/fax: +48-22 853-09-42, 
e-post: isah2005@alpha.sggw.waw.pl,
Internet: www.sggw.waw.pl/~isah2005  

30/9–1/10 -05. BVA CONGRESS 2005
arrangeras i London av British
Veterinary Association (BVA). Info:
Congress Office, British Veterinary
Association, 7 Mansfield Street, 
London W1G 9NQ, UK. 
Tel: +44-(0)20-7636 6541, 
fax: +44-(0)20-7436 2970, 
e-post: bvahq@bva.co.uk, 
Internet: www.bva.co.uk  

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

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

14–18/3 -05. KURS I INTENSIVVÅRD FÖR HUND

OCH KATT, Teneriffa. (SVT 14/04)

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

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

1–2/4 -05. THE 26TH CONGRESS OF

DEUTSCHE VETERINÄRMEDIZINISCHE GESELL-
SCHAFT, DVG, Berlin, Tyskland 
(SVT 7/04)

4–6/4 -05. SYMPOSIUM OM MARKER

VACCINES AND DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC

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

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

11–15, 18/4 -05. LABORATORY ANIMAL

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

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

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

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

11–14/5 -05. 30TH WORLD CONGRESS OF

THE WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY

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

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

FEDERATION INTERNATIONAL MASTITIS

CONFERENCE, Maastricht, Nederländerna.

27–29/6 -05. 2005 ANNUAL CONFERENCE

ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE, SCIENCE –
PREVENTION – CONTROL, Betheshda,
Maryland, USA (SVT 16/04)

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

ANIMAL REPRODUCTION (ESDAR) 9TH

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

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

30/9–2/10 -05. EQUINE NUTRITION

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

3–5/10 -05. KURS I NEW DIAGNOSTIC TECH-
NOLOGIES: APPLICATION IN ANIMAL HEALTH

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

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)

Kallelse till 
årsmötesförhandlingar i
Försöksdjurssektionen

Datum: Den 17 mars 2005
Tid: 09.30–11.00
Plats: Arbetsmiljöverket (sal
Orren), Ekelundsvägen 16 i Solna
(T-banestation Västra Skogen)

Förhandlingarna följs av ett efter-
midddagsprogram (12.20–17.00)
med temat ”Försöksdjursveteri-
närens arbetsvillkor”. Talare är
Anna-Karin Kärner, psykolog,
Anette Karlsson, veterinär, och
Karl-Gustav Jacobsson, veterinär.
Dagen avslutas med grupparbete
och diskussion. 

VÄLKOMNA!
Styrelsen
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VETERINÄRMEDICINSKA 
LÄKEMEDEL/
LÄKEMEDELSMONOGRAFI

Boviseal vet (tungt vismutsubnitrat)
ATC-kod: QG52X
Intramammarium för sintidsbehandling
Cross Vetpharm Group Ltd

SAMMANFATTNING
Boviseal vet innehåller tungt vismut-
subnitrat vilket verkar lokalt genom
att mekaniskt täppa till spenkanalen. 
I övrigt saknar Boviseal vet farmako-
logisk aktivitet. Produkten är avsedd
för att användas i friska juverdelar för
att minska incidensen av nya intra-
mammära infektioner under sintids-
perioden. Godkännandet baseras på
dokumentation som visar att mängden
nyinfektioner orsakande subklinisk
och klinisk mastit minskade under
sintiden och påföljande laktation
(effekten är undersökt upp till 60
dagar efter kalvning). Sammanlagt
studerades ca 800 kor. Effekten av
Boviseal undersöktes i juverdelar där
mjölken testats och var negativ för
bakterier samt hade lägre celltal än
200 000 celler per ml. Resultaten
visar att andelen nya infektioner
minskade i lika hög grad som när sin-
läggningsprodukter med antibiotika
användes. I en studie jämfördes kor
behandlade med Boviseal med en
obehandlad kontrollgrupp (i båda
grupperna rengjordes spenarna och
doppades i desinfektionsvätska). 
Den totala andelen infektioner under 
sintiden för dem som behandlats med
Boviseal var 20 procent, vilket är en
signifikant minskning jämfört med
kontrollgruppen där den totala fre-
kvensen infektioner var 36 procent.
Motsvarande siffror för andelen klinisk
mastit under sintiden var 0,2 procent
respektive 1,4 procent och för klinisk
mastit i tidig laktation 1,7 procent
respektive 6,8 procent. Tolerans-
studier visar att vismutsubnitratet i
Boviseal ligger kvar i botten av spen-
kanalen och inte påverkar juvret i 
övrigt. Boviseal påverkar inte heller
råmjölkens användbarhet. ”Pluggen”
kan tas bort mekaniskt i samband
med kalvningen och den är heller inte 
farlig för kalven om den sväljs. Den 

enda säkerhetsrisken med använd-
ningen är risken för att bakterier förs
upp i juvret i samband med admini-
streringen. Därför är det av stor vikt
att spenen rengörs och desinficeras
noga samt att spenspetsen är torr 
när spetsen på administreringssprutan
förs in. Boviseal är inte lämplig att
använda i juverdelar där infektion
konstaterats eller där celltalet är högt
(>200 000 celler per ml).

Godkännandedatum: 9 juli 2004
(ömsesidigt erkännande).

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Boviseal vet är avsedd att användas
som en del i en strategi för att minska
antalet juverinflammationer i mjölk-
besättningar. Det är det första läke-
medel som godkänts för att förebygga
sintidsinfektioner hos friska kor.
Produkten är värdefull eftersom den
kan bidra till att minska behovet av
antibiotikaanvändning i besättningen.

Gastrogard vet (omeprazol)
ATC-kod: QA02B C01
370 mg/g oral pasta
Merial 

FARMAKOLOGI
Gastrogard innehåller omeprazol, vilket 
är samma aktiva substans som i Losec 
för humanmedicinskt bruk. Omeprazol 
hämmar det protein i magsäckens parie-
talceller som pumpar ut vätejoner till
magsäckslumen och därmed skapar den
sura miljön i magsäcken. Substansen
binds irreversibelt till protonpumpen och
anrikas i parietalcellerna. Effektdurationen
är därför betydligt längre än vad som
kunnat förväntas utifrån substansens 
farmakokinetiska egenskaper. Studier
visar att saltsyrasekretionen hämmas i
åtminstone 22–24 timmar efter behand-
ling. Halveringstiden i plasma varierar
påtagligt mellan individer men är så kort
att substansen inte ackumuleras mellan
doser. Absorptionen är snabb men bio-
tillgängligheten är låg (cirka 10 %) på
grund av att omeprazol metaboliseras i
stor utsträckning i levern innan substan-
sen når systemkretsloppet.

SAMMANFATTNING
Gastrogard är ett läkemedel mot
magsår hos häst som innehåller en

protonpumpshämmare, omeprazol.
Godkännandet baseras på ett antal
kontrollerade studier där förekomsten
av magsår studerades med gastro-
skopi. Effekten av behandlingen var
god, i några studier närmare 100 
procent beroende på hur svåra skador
hästarna hade vid behandlingens 
början. Några biverkningar sågs inte 
i de kliniska studierna. 

Godkännandedatum: 15 oktober
2004 (ömsesidigt erkännande).

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Gastrogard är det första läkemedlet
till häst för behandling av magsår.
Såväl effekten som säkerheten är
god. Eftersom magsår hos häst är
en sjukdom som kan uppkomma 
på grund av stress hos djuren och
olämplig foderstat, betonas vikten 
av att kombinera behandlingen med
åtgärder för att förebygga återfall.

Milbemax vet (milbemycin och 
praziquantel)
ATC-kod QP52AD och QP52AA
Tabletter –
till katt: 4/10 och 16/40 mg,
till hund: 2,5/25 och 12,5/125 mg
Novartis

SAMMANFATTNING
Milbemax vet är en kombinationspro-
dukt som innehåller milbemycin och
praziquantel. De båda substanserna
är blandade i olika proportioner
lämpliga för hund respektive katt.
Produkten är godkänd för behandling
av samtidig infektion med rundmask
och bandmask. Produkten är inte
avsedd för rutinavmaskning av hund.
Någon beredningsform med milbe-
mycin har inte sedan tidigare funnits 
godkänd i Sverige medan praziquantel
finns sedan länge. Milbemycin är en
makrocyklisk lakton med effekt på
rundmask och i högre dos även 
mot många ektoparasiter. Milbemax
är dock sammansatt för att ge en 
lämplig dos för behandling av rund-
mask. Praziquantel är effektivt mot
bandmask, t ex dvärgbandmask
(Echinococcus) och är den substans 
som används för att förhindra att 
denna parasit följer med vid införsel
av hund och katt till Sverige. De båda
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substanserna interagerar inte.
Effekten på respektive parasitgrupp
motsvarar därför den hos milbemycin
och praziquantel var för sig. Såväl
effekt som säkerhet är god hos såväl
vuxna djur som valpar och kattungar.
Säkerhetsmarginalen är dock liten för
collies och andra hundar/raser som är
känsliga för makrocykliska laktoner
varför överdosering ska undvikas.
Säkerheten hos valpar av dessa raser
är inte undersökt.

Godkännandedatum: 22 september
2004 (ömsesidigt erkännande).

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Eftersom rundmask är ett problem
framför allt för unga hundar och 
katter, och bandmask förekommer
huvudsakligen hos äldre djur, är
behovet av Milbemax begränsat. 
För att undvika onödig risk för
resistensutveckling bör Milbemax
användas strikt enligt den godkända
indikationen, dvs inte användas annat
än vid konstaterad blandinfektion
med bandmask och rundmask eller
inför införsel i landet om samtidig
avmaskning mot rundmask anses
motiverat.

Tiamutin vet (tiamulin)
ATC kod: QJ01X X92
Pulver och lösning till dricksvatten
Novartis

SAMMANFATTNING
Tiamutin vet har nu blivit godkänt för
behandling av proliferativ enteropati
orsakad av Lawsonia intracellularis (LI)
och spiroketal diarré orsakad av
Brachyspira pilosicoli (BP) hos svin.
Tiamutin är sedan tidigare godkänt
för behandling av svindysenteri. God-
kännandet baseras på studier som
visar att de aktuella bakterierna är
känsliga för tiamulin in vitro och att
infekterade grisar svarar på behand-
ling. Dokumentationen omfattar såväl
experimentella studier som fältstudier.
Infektionerna ger inte några eller
bara lindriga kliniska tecken på 
sjukdom i kontrollerade försök på i
övrigt friska djur. De experimentella
studierna visar att de typiska pato-
logiska förändringarna kan undvikas
genom behandling. I fältstudier

undersöktes behandlingsresultatet i
besättningar med diarréproblem där
LI och BP konstaterats men där vissa
andra patogener (t ex Brachyspira
hyodysenteriae) inte förekom.
Sammanlagt behandlades cirka 400
grisar från tre besättningar i olika 
länder. Resultaten visade att antalet
dagar med diarré var lägre i gruppen
som behandlats med Tiamutin jäm-
fört med placebo. Även den dagliga
viktökningen och foderomvandlings-
förmågan påverkades positivt.

Godkännandedatum: 4 oktober
2004 (nationella proceduren).

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Tiamutin vet har visat sig vara effek-
tivt vid behandling av proliferativ
enteropati och spiroketal diarré.
Behandlingen har ett värde i besätt-
ningar där smitta konstaterats och
bör reserveras för användning som 
en del av saneringsarbetet i problem-
besättningar.

Vill du vara med i vårat glada gäng?

Vikariat som klinikveterinär vid Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås.
Tjänsten är ett barnledighetsvik. som kommer att sträcka sig över
1 år med början i mitten av april 2005. Vi har 6-timmars arbetsdag,
mellan kl. 07.00–22.00. Arbetar en lördag eller söndag var tredje
helg mellan kl. 08.00–17.00. Är ledig en dag i veckan efter.

Tycker du att detta låter intressant?

Välkommen med din ansökan senast 25/2 2005 till

Box 1257, 501 12 Borås
e-post till ullag@blastjarnan-boras.com

Klinikveterinär och 
veterinärmedicinsk ledare

sökes för tillsvidareanställning vid Varekils Djurklinik AB. Kliniken
bedriver smådjurssjukvård med bas i Varekil på det vackra Orust 
i Bohuslän och med filialmottagning i Stenungsund på fastlandet,
17 km från Varekil.

Kliniken har 9 anställda, varav 3 veterinärer. Den 1 juli 2005 skall vår veterinära
chef, Oskar Karlsen, sluta på egen begäran för att återvända hem till Norge och
starta egen klinikverksamhet.

Det är önskvärt att sökanden har specialistkompetens i hundens och kattens 
sjukdomar eftersom vi vill att sökanden skall ha det övergripande ansvaret för den
veterinärmedicinska verksamheten.

Tillträde efter överenskommelse, om möjligt dock 2005-06-01. Viss helg- och 
kvällstjänstgöring ingår, men ej nattjour.

Vid frågor kontakta chefveterinär Oskar Karlsen eller personalansvarige Lena
Friman-Örn, vilka nås på tel 0304-122 11.

Välkommen med Din ansökan senast den 15 april 2005 till: Varekils Djurklinik AB,
Stalavägen 10, 472 95 Varekil. info@varekilsdjurklinik.com  www.varekilsdjurklinik.com
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND

STYRELSE

Ordförande: Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande:
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

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

SVERIGES VETERINÄR-
MEDICINSKA SÄLLSKAP

KOLLEGIUM

Ordförande:
THOMAS SVENSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

ANNA FORSLID

KARIN GRANATH

ANNE HAGLUND

PATRICIA HEDENQVIST

ANNA EINARSSON

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

SVENSKA DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF

Ordförande: LARS-ERIK STABERG

Sekreterare: KARIN LAMBERTSSON

SVENSKA BESIKTNINGSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – BVF
Ordförande: LEIF SKARHED

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: VAKANT

Sekreterare: LIZA FRIBERG

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

Sekreterare: JOHAN HELLANDER

FÖRENINGEN VETERINÄRER 
I ADMINISTRATIV TJÄNST –VIAT
Ordförande: ANDERS NORLING

Sekreterare: OLLE RYDELL

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

Sekreterare: INGER LILLIEHÖÖK

PRIVAT PRAKTISERANDE 
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA 
VETERINÄRERS FÖRENING – DAVF
(VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare:  ANETTE KARLSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: ANNA FORSLID

Sekreterare: CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: ANNE HAGLUND

Sekreterare: JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: KARIN GRANATH

Sekreterare: ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: ANNA EINARSSON

Sekreterare: MARIE FLÖISBON

Kommunalt avtal 
fortsätter gälla

Under föregående år har förbättringar
diskuterats i det från 2001 gällande 
centrala löneavtalet. Avtalet – som är 
sifferlöst – skulle ha sagts upp den 30
oktober 2004 om det skulle ha upphört
att gälla i år. De flesta förbund är relativt
nöjda med avtalet även om det behövs
en bättre praktisk tillämpning ute i
kommunerna. Statistik visar dock att
akademiker som omfattas av detta avtal
får ett bättre utfall än de som omfattas
av avtal med fastställda miniminivåer.
Akademikeralliansen (där veterinärför-
bundet ingår) beslöt att istället för att
säga upp avtalet arbeta fram föränd-
ringar i avtalet. Lönesamtalet – som är
det centrala i avtalet – ska handla om
uppställda mål, resultat och koppling
till lönen. Lönen ska också vara indivi-
duell och differentierad. Tyvärr har allt-

för ofta konstaterats att enbart hänvis-
ningar gjorts till begränsat ekonomiskt
utrymme. Möjlighet ska finnas fram-
över att föra traditionella förhandlingar
där lönesamtalen inte gått till på ett nöj-
aktigt sätt, t ex att chefen som genomför
samtalen saknar mandat för lönesätt-
ningen.

Amelie Lothigius

Privatanställdas pensions-
medförande lön 2004

Procenttalen för lönekapning och 60-
delsreduktionen har fastställts till 2,9
repektive 1 procent för 2004.

I den kollektivavtalade ITP-planen
finns två regler som begränsar genom-
slagskraften av en löneförhöjning när
tjänstemannen har mindre än fem år kvar
till pensionen: reglerna om lönekapning
och om 60-delsreduktion. Procenttalen
bestäms varje år av kollektivavtalspar-
terna Förhandlings- och samverkansrådet
PTK och Svenskt Näringsliv.

Lönekapning innebär att lönehöj-
ningar under de fem sista åren före 
pensioneringen begränsas till 1,5 gånger
summan av generella lönehöjningar och
procentuellt bestämda potter. 60-dels-
reduktionen innebär att av en del av
lönehöjningen som är större än inflatio-
nen får bara så många 60-delar räknas in
i den pensionsmedförande lönen som
tjänstemannen har månader kvar till
pensionsåldern.

Timersättning höjd för 
privatpraktiker

Förhandlingar har förts med Statens
livsmedelsverk angående ersättning till
privatpraktiserande veterinärer i deras
anställning som besiktningsveterinär.
Ersättningen är 350 kronor per timme
från den 1 juli 2004. Beloppet är exklu-
sive sociala avgifter som arbetsgivaren
betalar.

Amelie Lothigius

förhandlingsnytt
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Ett kungligt mottagande

DET HÄNDE SIG PÅ DEN TIDEN när stutis var stutis och
studenter sjöng in våren framför Vennerholms staty.

Varje förmiddag samlades några av Stockholms hund-
och kattägare i kirurgiska klinikens väntrum med sina
krassliga adepter. 

På parkeringsplatsen hade de lämnat sina bilar. Varken
p-mätare eller p-lisor fanns på den tiden. Bilen fick stå så
länge det behövdes. En svart välputsad Bently stod där
också. En man i mörk kostym halvsatt på
bilens kylare, tittade förstrött ut över
Brunnsvikens vatten som skymtade
genom lövverket. Ingen tänkte
något mer på detta, det var lugn
och harmoni över situationen.

Som vanligt i ett veterinär-
väntrum var samtalen livliga
och empatin stor medan man
väntade på upprop och in-
skrivning klockan elva.

En av de mer deltagande
djurägarna var en liten dam med sin pekingeser. Hon satt i
sitt bås som alla de andra, förhörde sig noggrant om sina
grannars hundbekymmer, meddelade sina egna, och väntade
på sin tur att bli inskriven, allt enligt sin kölapp. Att damen
hade en lätt utländsk brytning uppfattade alla. Stämningen i
väntrummet var högst familjär.

Klockan elva slets luckan upp. Det var en lucka i väggen
med råglas, som öppnades vertikalt.

Djurägarna ropades upp allt enligt sina kölappar, datumet,
ägare och hund skrevs in i en liggare. Detta sköttes av en rätt
burdus receptionist. Mellan varje inskrivning åkte luckan ner
med en smäll. 

Snart var det tur för den lilla damen med sin pekingeser.
Försynt lämnade hon sin plats i väntrummet, gick fram till
luckan med hunden på armen.

Receptionisten: ”Namn!”
Djurägaren: ”Louise.”
Receptionisten: ”Namn..!!!”
Djurägaren: ”Louise.”
Receptionisten: ”Louise, Louise. Ni måste väl heta 

något mer!!?”
Djurägaren: ”Drottning av Sverige.”

CIRKA TVÅ SEKUNDER FÖRFLÖT. Luckan åkte ner med en
smäll mitt framför ögonen på den äldre damen. Total tystnad
i väntrummet. Denna tystnad spred sig så småningom till
angränsande undersökningslokaler. Allt klapper av träskor
upphörde. Alla var förstummade. Vad kommer att hända
härnäst… tänkte alla.

Efter några minuter som var långa som arbetsveckor öpp-
nades dörren till väntrummet. Ut kom en skara allvarliga
män klädda i vitt. Först kom en professor i kirurgi, med eller
utan hatt har jag glömt. Därefter en laborator som hade bli-
vit avbruten i sin tepaus. Så kom en amanuens i hundens
kirurgi, lätt majestätisk i sin framtoning. Sist och minst en
alldeles nybliven veterinärkandidat med klapprande knä-
skålar… Hur ytterst nervös jag var minns jag fortfarande helt
klart.

Hunden och dess ägare togs omhand på ett föredömligt
sätt. Folket i väntrummet tittade på varandra med soliga
leenden. Till och med gråsparvarna på gården tjattrade lite
extra tror jag.

Se det var ett kungligt mottagande.

BJÖRN WENNMAN
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SPECIALISTKOMPETENS

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:89 har SVS
den 11 januari 2005 utfärdat intyg om
specialistkompetens i sjukdomar hos
svin för

• Mate Zoric

PERSONNOTISER

Födelsedagar i mars 2005

NILS HOLMGREN, Brålanda, 60 år 
den 3/3
MARIE RIEX, Löddeköpinge, 50 år 
den 3/3
SVEN-OLOF BOTVID, Karlskrona, 90 år
den 4/3
ÅKE HEDHAMMAR, Vaxholm, 60 år 
den 5/3
LARS-ERIK STABERG, Skillingaryd, 50 år
den 5/3
IVAR KLINGBERG, Göteborg, 70 år 
den 7/3

ÅKE PETERSON, Ljungbyholm, 80 år 
den 8/3
PER ENGLUND, Östersund, 60 år den 9/3
HENRY HENRIKSSON, Helgum, 60 år 
den 9/3
INGER BACKLUND, Vallentuna, 70 år 
den 12/3
ANNIKA NANTIN, Göteborg, 50 år 
den 12/3
CLAES LUNDGREN, Trollhättan, 60 år 
den 14/3
SYLVE BÅTELSSON, Hemse, 80 år 
den 16/3
ANDERS FORSLID, Höör, 50 år den 17/3
NILS GUNNAR LINDQUIST, Vällingby, 60 år
den 21/3
ELISABET EJERSTAD, Ekerö, 60 år 
den 22/3
TORSTEN RENSTRÖM, Visby, 75 år 
den 23/3
RAGNVALD WENDEL, Viskafors, 75 år 
den 24/3
KJELL-ÅKE HANSON, Halmstad, 80 år 
den 28/3
INGA HARALDSSON, Ystad, 60 år den 29/3
LENA KARLSTAM, Köping, 50 år den 29/3

Djursjukhuset Albano ligger norr om Stockholm i Danderyd. 
Djursjukhuset engagerar 18 veterinärer som har specialistkompetens 
i hundens och kattens sjukdomar eller genomgår utbildning härför.
Vi är ett väl sammansvetsat team som tillsammans med vår kunniga 
personal tar emot c:a 28.000 besök per år.

Vi söker Dig som är internmedicinare, har specialistkompetens och
som vill vara med i vårt team för att utveckla vår vårdavdelning.

Vi söker även Dig som är intresserad av internmedicin, hud och
har specialistkompetens eller påbörjat utbildningen. 

Vi erbjuder två tjänster med tillsvidareanställning. Tillträde snarast
eller efter överenskommelse.

Du är välkommen att kontakta Barbro Wallius för mer information
om tjänsterna.

Din ansökan vill vi ha senast 1 mars 2005.

Djursjukhuset Albano
Rinkebyvägen 23
182 36 DANDERYD

Tel: dir. 08-505 30 457 
Fax: 08-505 30 401
E-mail: barbro.wallius@djursjukhus-sthlm.se

Djursjukhuset Albano 
söker två veterinärer på heltid
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