
MITTEN AV JULI KOM DET ETT E-MAIL till veterinärförbundets kansli, med
inbjudan till ”Introduction to Veterinary Herbal Medicine” hos en 
kursgivare i England. Enligt prospektet kan veterinär örtmedicin förse

patienterna med effektiva, evidensbaserade behandlingsalternativ för att
komplettera konventionell veterinärvård.

Samtidigt har SVF blivit kontaktat av en medlem som under flera års tid
sett fall med användning av örtmediciner till häst, där misstänkta biverk-
ningar förekommit. Preparaten ges utan väldefinierade indikationer eller
hänsyn till interaktioner med andra, konventionella läkemedel. Trots att
veterinären ifråga anmälde fallen till Läkemedelsverket, det första fallet
redan 2003, har han inte ännu fått någon reaktion från verket.

Till skillnad från många andra så kallade komplementära behandlings-
metoder, kan örtpreparat innehålla mycket potenta aktiva substanser. Det är
därför anmärkningsvärt att användningen av örtmediciner är så svagt reg-
lerad som den är. EU kräver bara ett förenklat registreringsförfarande för
”växtbaserade läkemedel”, och inte ens dessa begränsade regler träder ikraft
förrän den 30 oktober i år.

Enligt Läkemedelsverkets definition är läkemedel ”varor som är avsedda
att tillföras människor eller djur för att förebygga, påvisa, lindra eller bota
sjukdom eller symtom på sjukdom – eller att användas i likartat syfte.” Ört-
företaget Hilton Herbs t ex antyder på sina svenska återförsäljares hemsidor
mycket tydligt att deras produkter kan hjälpa till att bota allt från hovböld
till kolik, ledproblem, lungblödning och ringorm hos häst. Ändå räknas
preparaten inte som läkemedel. Det sägs visserligen inte rent ut att ört-
blandningarna kurerar de uppräknade åkommorna, men underförstått står
det klart att t ex Hilton Phytotherapy mix 1 är ett bra sätt att behandla hov-
bölder på.

Växtbaserade läkemedel har använts i långa tider, och kan rätt hanterade
stimulera läkningsprocesser. Fel använda kan de dock förvärra många sjuk-
domstillstånd, interagera med konventionella mediciner och troligen även
användas som dopingpreparat för tävlingsdjur. Dessa ibland mycket aktiva
substanser säljs och används idag helt utanför veterinär kontroll, för det
mesta ens utan en ordentlig diagnos. Det är vanligt att försäljarna av ört-
mediciner ordinerar lämpligt preparat enbart efter en telefonkontakt från
djurägaren. Ännu mer slumpartad blir behandlingen när djurägaren själv
väljer medicin utifrån en hemsida på Internet.

Förutom de djurskyddsproblem som uppstår vid en overksam eller 
förvärrande behandling, kan den veterinär som försöker reda upp en miss-
lyckad örtbehandling råka illa ut. Om en tillförd medicin orsakar 
skada på djuret på grund av tidigare given örtmedicin, vem 
blir då ansvarig?

I takt med att örtmediciner och växtbaserade kosttill-
skott blir allt populärare, ökar behovet snabbt av en 
reglering av örtmedicineringen till djur. Här har de 
ansvariga myndigheterna en viktig uppgift att lösa.

JOHAN BECK-FRIIS

Informationschef, SVF 
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Två tomma händer är
kanske att ta i, Anders
Axén och hans hustru
Elisabeth hade till-
sammans drivit en
klinik hemma på går-
den i Gullbringa i

flera år när Anders ville utöka verksamheten i
”sta’n”. Djurkliniken Gullbringa Säteri finns
fortfarande kvar och det är Elisabeth som dri-
ver den. Så helt ”tomma” var inte händerna,
däremot patientregistret. Inte ett namn fanns
på listan, men Smådjursakutens geografiska
läge är gynnsamt. Det finns mycket gott om
både hundar och katter i området. 

– Jag marknadsförde mig med ett öppet 
hus och en slogan – ”den lilla kliniken med 
de stora resurserna”, berättar Anders och ler. 
Han menar att det faktiskt inte är fult att
marknadsföra sitt företag, även om man är
veterinär…

Och nu börjar vi komma in på ett ganska
intressant och ibland kontroversiellt ämne,
nämligen att kombinera veterinäryrket med att
driva ett företag. Den kombinationen innebär
att följande ekvation måste lösas: bra vård till
ett för kunderna (och försäkringsbolagen)
acceptabelt pris och därtill få verksamheten att
gå med vinst. Anders Axén är inte ensam om
att försöka lösa denna ekvation. Av veterinär-

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Det är Anders som är kapten på skutan. Smådjursakuten i
Göteborg har utvecklats från noll till djursjukhus på tio år. 
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Från noll till djursjukhus på tio år 
– det handlar om Smådjursakuten i Göteborg

Från ”två tomma hän-
der” till djursjukhus 
på tio år. Så kan man
sammanfatta hur
Anders Axén byggt
upp Smådjursakuten 
i Göteborg. När han
1995 ”inte kunde säga
nej till lokalen” hade
han från första stund
en tanke i huvudet 
– att verksamheten
skulle utvecklas till 
ett djursjukhus.
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förbundets ca 2 500 medlemmar sitter ganska
många i samma sits. Ungefär 350 medlemmar
är kända företagare i någon form. Vad innebär
det att vara entreprenör, att driva ett djursjuk-
hus..?

– Att man får lönen sist… skämt åsido, att
man hela tiden funderar på förändringar och
förbättringar, att man t ex ställs inför situa-
tionen att vid en anställning förhandla med en
annan medlem i veterinärförbundet vilket är
en ganska märklig sits, och att man hela tiden
räknar på allting. Har man entreprenörsanda
vill man förstås expandera utan att det har
negativ effekt på lönerna.

OM VI FÖRSÖKER BENA UPP ovan nämnda
frågor och börjar med din företagsidé, från
praktik till djursjukhus på tio år…

– När jag startade Smådjursakuten hade jag
Djurakuten i Stockholm som förebild. Det
handlar om tillgänglighet och öppettider t ex.
Jag har också ambitionen att det är kvalitet som
ska genomsyra verksamheten. Lokalerna är vik-
tiga, inredning och fräschör. Jag vill att mina
kunder ska tycka att det är fint här, det gäller
allt. Kommer man som patient till ett behand-
lingsrum som t ex inte är rengjort ordentligt, ja
då kan man ju inte tro att resten fungerar som
det ska. 

– I väntrummet ska det vara lugnt och man
ska inte behöva sitta där länge. Vi har två
avdelningar så att man kan få en hörna för sig
själv. Vi har också en helt avskild ingång för
känsliga fall, avlivning t ex.

Förutom de helt nödvändiga utrymmena
har Smådjursakuten även en butik och ett
rehab. Det sistnämnda är ganska nytt, men har
ännu inte slagit riktigt så väl ut som man hop-
pats. När det gäller service är det förstås öppet-
tiderna som är grunden. Smådjursakuten har
öppet alla dagar mellan 8–21. Inbokningarna
kräver verkligen en flexibel och tänkande
receptionist. Det är hjärtat i verksamheten och
det gäller att boka in så att jobbet flyter smidigt
med hänsyn både till patienter och ekonomi.
Merparten av alla patienter bokas in mellan
8–17 förstås då flera veterinärer jobbar. Mellan
17–21 har man en veterinär, liksom på helgerna.

ATT VARA ARBETSGIVARE är en stor del av
företagandet. Anders tycker att arbetsgivarna

generellt har ett tungt ansvar, det är inget som
är speciellt för veterinärkåren.

– Det som är speciellt för oss är att det idag
är svårt att rekrytera veterinärer. Att annonsera
ut en tjänst innebär ibland att man får ett enda
svar.

Anders anser att lönerna inom kåren har hal-
kat efter betänkligt. Efter fem års studier bör
man ligga högre, det gäller även andra jämför-
bara yrken som läkare t ex. För veterinärernas
del menar han att det egentligen inte handlar
om någon konflikt mellan arbetsgivare och
arbetstagare, utan att det är ett utslag av andra
faktorer. 

Som till exempel?
–  Dålig lönsamhet inom den privata veteri-

närvården och det ganska avancerade samspelet
med försäkringsbolagen. Det finns inget
”landsting” för djurvård utan djurägarna och
försäkringsbolagen får betala vad det faktiskt
kostar. Det finns naturligtvis gränser för hur
mycket man kan ta betalt. Ändå måste varje
veterinär ”löna sig” utan att det får negativa
effekter på vården. 

SMÅDJURSAKUTENS patientunderlag utgörs 
till allra största delen av hundar och katter,
ungefär hälften av varje. Man ligger numera på
ca 15 000 besök om året och snittdebiteringen
är 1 000 kronor per besök. Någon vinst att tala
om blir det inte, vilket hämmar utvecklingen
en del. Det gäller t ex möjlighet att anställa

Anders Axéns kommentarer om…

…Veterinärförbundet
– Borde profilera sig mer som rent yrkesförbund och t ex driva frågor mot all-
mänheten som känns väsentliga för hela kåren. Det gäller t ex att upprätthålla
veterinärens status som en person som faktiskt har utbildning och vet något. Det
händer ofta att t ex hundägare sätter ”min uppfödare” före veterinären på för-
troendelistan. 

…Utbildning
– Kanske skulle vi snegla på läkarnas AT-tjänstgöring och utforma något liknande
för veterinärer. Det skulle ge större rörlighet på arbetsmarknaden. Vi skulle också
kunna utnyttja de större klinikerna till viss utbildning som t ex kastrationer.

…Media
– Jag är lite orolig för det ”puttinuttande” som alltmer förknippas med veteri-
närkåren. Det är inte typiskt för yrket alls. För övrigt måste det finnas veterinärer
som är lättillgängliga för media och som är beredda att uttala sig i TV t ex. Det
händer alltför ofta att frågan går till en zoolog eller biolog istället. 
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flera djursjukvårdare och att kunna satsa på
mer avancerad vidareutbildning, t ex utlands-
studier, för personalen och tyngre investeringar
i utrustning. Ändå kan man konstatera att
Smådjursakuten har expanderat i en takt som
imponerar. 

Lokalmässigt har man hela tiden byggt ut.
Från ursprungslokalen på ca 380 kvadratmeter
till dagens ca 800. Förutom själva kliniken
finns en ganska stor butik med foder och andra
väl utvalda tillbehör samt rehabavdelning med
en water-walker för hundar. Allt känns väl
genomarbetat och gediget. Det är helt uppen-
bart att djurägarna som besökt Smådjurs-
akuten velat komma tillbaka.

Det är dock svårt att beskriva utvecklings-
takten utan att även göra ekonomiska reflek-
tioner i sammanhanget. Första året omsatte
praktiken mindre på ett år än vad man gör på
en månad 2005. 

Hur ligger era priser i en jämförelse med
andra djursjukhus?

– Fråga försäkringsbolagen, de uppmanar ju
försäkringstagarna att ringa runt och jämföra
priser… säger Anders med ett visst ogillande.
Inte för att han inte vill bli ”jämförd” utan för
att det är omöjligt för en hund- eller kattägare
att få rättvisa svar. Ska man jämföra måste det
göras mellan likvärdiga kliniker. Men även då
kan det bli orättvist. 

– Alla lägger in olika saker i sina prisupp-
gifter, säger Anders och tillägger att sedan ett
antal år tillbaka får inte någon rådgivande pris-
lista förekomma enligt Konkurrensverket. 

HELA BETALNINGSSYSTEMET har poliklinik-
avgiften som grund, för närvarande 490 kronor

hos Smådjursakuten. Med tanke på klinikens
relativt stora overhead-kostnader är det ganska
lågt satt. Poliklinikavgiften är inte tänkt att
vara något ”lockpris”, det har man lagt på vac-
cinationerna istället. Vaccination är ett typiskt
förstagångsbesök och Anders vill att djurägarna
ska komma tillbaka. De måste känna att besö-
ket har varit värt pengarna. 

– Det svåraste att ta betalt för är tankearbete,
som t ex att göra medicinska utredningar som
kräver erfarenhet för att ge resultat inom rimlig
tid. Det är betydligt enklare att värdera ett
kirurgiskt ingrepp. Sedan är det av väldigt stor
vikt att alla i personalen är ”uppfostrade” att
inte slarva med småavgifter som receptskriv-
ning och liknande. Jag tror att alla veterinärer
har varit med om att börja pruta med sig själva.

–  Målet här är att varje veterinär ska omsätta
minst två miljoner. Kanske låter det ”krasst”
när jag pratar pengar på det viset, men det är
nödvändigt att även tänka ekonomiskt för att
kunna hålla en hög kvalitet på vården. Det är
det vi vill på Smådjursakuten, ha en genom-
gående hög kvalitet. 

SÅ TILL DET ÄMNE som från början initierade
veterinärtidningens ”nedslag i verkligheten” på
Smådjursakuten. Det gäller veterinärernas
löner. Anders reagerade starkt mot den ledare
som publicerades i SVT 8–9/05. Han ringde
upp förbundet och ville diskutera det som han
uppfattade som ett försök att uppmana till
motsättningar inom kåren. 

– Det finns bara ett sätt att komma till rätta
med lönerna, att alla veterinärer jobbar mot
samma mål. Det finns egentligen ingen kon-
flikt mellan arbetsgivare och arbetstagare inom
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Anders Axén vill gärna ha
stamkunder. Blandrasen
Märta med matte Monika
Bäckström är en sådan.
Den här gången ska hen-
nes ”husveterinär” Lena
Johansen bara vaccinera så
besöket är snabbt avklarat.
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veterinärkåren. Vi måste se oss som en enad
yrkeskår i ett och samma förbund där alla vill
ha högre lön. Förbundet måste vara större än
individen. Kanske är det försäkringsbolagen vi
som förbund ska föra en tuffare dialog med,
det är lätt att glömma att även de är affärs-
drivande, samt ge information till djurägarna
vad vi som yrkeskår verkligen kan uträtta. 

För att alla veterinärer ska få det bättre måste
också alla jobba för en bättre lönsamhet inom
den privata djurssjukvården, säger Anders. 

– Ett sätt att bidra till detta kan vara att in-
föra prestationslöner eller någon form av vinst-
delning, fortsätter han. 

Det är ett ganska kontroversiellt förslag,
men skulle enligt Anders bland annat borga för
att alla är noga med debiteringarna och att de
anställda får del i vinsten på ett påtagligt sätt
efter prestation. Men det finns också risk för
överdebitering.

– Kan man utforma ett bra bonussystem tror
jag att det i slutändan kommer att gynna alla,
säger Anders. 

Hittills har dock förslaget bemötts med viss
skepsis bland kollegerna. Det är som om själva
ordet bonus är ”försäljaraktigt” och har en
negativ klang.

Hur sätter ni lönerna på Smådjursakuten?
– Vi har liksom de allra flesta arbetsplatser

individuell lönesättning. Vi ”betalar” även med
bra arbetstider. Ledigheterna är generöst till-
tagna efter kvälls- och jourtjänstgöring t ex.
Den som jobbar helg har en vecka ledigt. Det
är inte alla som vill jobba på helger, just nu 
är det sex veterinärer som går på helgschema
och de uppskattar den långa ledigheten. Vi har
företagshälsovård, friskvård och vi ska precis
börja med att ta hit en massör en gång i veckan.
Sjukfrånvaron är väldigt låg, men det är den ju
generellt inom hela kåren.

ÄVEN OM DET ÄR ANDERS som är kapten på
skutan sköter han naturligtvis inte allting själv.
Det finns ytterligare nio veterinärer. Djursjuk-
vårdare och övrig personal som sköter butik,
rehab och reception utgör en skara på ca tio
personer. Till sin hjälp på den administrativa
sidan har han Ann-Christin Norfeldt som är
utbildad revisor och har en mycket viktig roll. 

– Det är absolut nödvändigt att ha en sådan
person. När jag startade var administrationen
ett enda stort mörker, säger Anders som berät-
tar att han först försökte sköta allting själv och
sedan provade med att ha en timanställd eko-
nom ett tag utan större framgång. Han under-
stryker verkligen hur viktigt det är att ha en

kompetent medarbetare på kontoret.
Några råd till företagande veterinärer? 
– Att ha lika stor kontroll på utgifterna som

på inkomsterna, säger Ann-Christin och för-
klarar att det är viktigt att i detalj veta vad olika
saker kostar, vilket i sin tur gör att man kan
göra rättvisa debiteringar. 

– Vi har ett bra journalsystem som fungerar
så att vartefter veterinären fyller i journalen
fylls också de olika summorna i som utgör
debiteringsunderlaget. 

Till sist Anders, vad betyder det att efter tio
års etablering bli djursjukhus?

– Väldigt mycket. Till en början är det ett
bevis på kvalitet, men det är också väldigt 
viktigt från personalsynpunkt eftersom det blir
mer attraktivt att arbeta här då det finns möj-
lighet att bli specialist.  ■

Vad som krävs för att få klassificeras som djursjukhus
finns att läsa på www.djursjukhusforeningen.com.

Vill du se hur Smådjursakutens lokaler ser ut kan du
gå in på www.smadjursakuten.se och klicka dig fram
på ritningen. 

Siffrorna som anges gällande antal företagande vete-
rinärer är de som finns med företags/arbetsgivarkod i
SVFs medlemsregister. Mörkertalet är stort eftersom
det inte finns något register som innehåller anställdas
sidoverksamhet.

Ann-Christin Norfeldt har en
mycket central roll i verk-
samheten. Det är hon som
håller ordning på alla siffror.
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Haemonchus contortus och Tela-
dorsagia (Ostertagia) circumcincta
är två av de mest betydelsefulla och
globalt spridda inälvsparasiterna
hos får och get. De frilevande sta-
dierna av T circumcincta är toleranta
mot kyla och torka, medan H con-
tortus är dåligt anpassad för över-
levnad i miljön. Förvånande nog 
ses dock klinisk haemonchos och
dödsfall orsakade av H contortus
i allt högre utsträckning i Sverige.
Författarna beskriver epidemiologin
vid infektion med de aktuella löp-
magsmaskarna hos får i Sverige.
Vidare presenteras vetenskapligt
underbyggda kontrollstrategier mot
H contortus, anpassade till svensk
fårproduktion.

INLEDNING
Problemen med inälvsmask hos får har
ökat i Sverige på senare år. Skälen till
ökningen är inte helt klarlagda, men det
spekuleras i att ett varmare klimat lett
till en förlängd betessäsong och att
utveckling av anthelmintikaresistens
(15) medfört att vissa avmaskningsruti-
ner givit sämre effekt. Därtill ska läggas
en ökad ekologisk fårproduktion. 

I en nyligen genomförd undersökning
av prevalens och betydelse av parasit-
infektioner hos får i ekologiska besätt-

ningar visade resultaten att merparten
av djuren var infekterade med ett antal
viktiga parasiter av vilka Haemonchus
contortus förekom i oväntat hög
utsträckning (Figur 1). I samma studie
påvisades H contortus t o m så långt
norrut som vid polcirkeln (12). Även
om de frilevande stadierna av H contor-
tus är känsligare än andra viktiga inälvs-
maskar för kyligt och framför allt torrt
klimat (6, 25), medför den höga ägg-
produktionen (fekunditeten) och pato-
geniciteten att H contortus är ett stort

problem i tropiskt och subtropiskt kli-
mat (1, 18, 26). Därmed inte sagt att
varken de frilevande eller parasitära sta-
dierna av H contortus är oförmögna till
biologisk anpassningsförmåga, vilket
fastslogs av Crofton för flera decennier
sedan (3). Ett utmärkt exempel på det
senare är parasitens typiska förmåga att
utveckla resistens vid användning av
anthelmintika och där resistensutveck-
lingen hos H contortus sannolikt har
uppstått i olika delar av världen helt
oberoende av varandra (19, 24). 

PETER J WALLER, PhD, LISBETH RUDBY-MARTIN, leg veterinär,
BRITT LOUISE LJUNGSTRÖM, biomedicinsk analytiker och ANNA RYDZIK, laboratorietekniker.* 

Inälvsmaskarnas epidemiologi hos får i Sverige
med fokus på övervintringsstrategier

❘ ❙❚ vetenskap
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granskad artikel

FIGUR 1. Haemonchus contortus i ca 30 gångers förstoring. Adulta maskar i löpmagen
hos ett får, där maskhonan lätt kan urskiljas genom sin blodfyllda tarm som ligger om-
slingrad av den vita livmodern som i sin tur är fylld av tusentals ägg. Därav benämningar
som ”polkagrislik” eller på engelska ”barbers pole”.
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Trots att H contortus trivs bäst i tro-
piska och subtropiska länder ökar dess
betydelse i regioner med tempererat 
klimat såsom Storbritannien (11),
Frankrike (10), Nederländerna (M
Eysker, personligt meddelande, 2005)
och Danmark (SM Thamsborg, person-
ligt meddelande, 2005). Dessa observa-
tioner kan mycket väl tyda på att fri-
levande och/eller parasitära stadier av 
H contortus, utöver utvecklingen av ant-
helmintikaresistens, anpassat sig till
regioner med tempererat klimat. För
övervintring på våra breddgrader måste
parasiten följaktligen ha blivit mer köld-
tolerant i dess frilevande form och/eller
utvecklat överlevnadsstrategier hos para-
sitära stadier i värddjuret. Även om 
bensimidazolresistens hos H contortus
har rapporterats i Sverige (15) tycks inte
resistens mot andra anthelmintika ha
utvecklats. Den ökade förekomsten i
Sverige förefaller därför bero på någon
annan typ av anpassning. 

Syftet med denna studie var att
undersöka säsongsdynamiken med sär-
skilt fokus på strategier för övervintring
och därigenom finna förklaringar till
den ökade förekomsten av H contortus
och förbättra den epidemiologiska kun-
skapen vid naturlig infektion med löp-
magsmask hos får i södra Sverige.

MATERIAL OCH METODER
Delstudie A 
Delstudie A var en detaljerad epidemio-
logisk undersökning som genomfördes i
en kommersiell fårbesättning i Skåne
som haft återkommande parasitproblem
under senare år, speciellt med H contor-
tus. De dräktiga tackorna behandlades
med ivermektin (Ivomec®, Merial) på
stall före lamning. Försöket startade i
maj 2002 då 40 tackor och deras lamm
fördelades slumpvis i två grupper om 20
tackor med lamm i varje. De två grup-
perna släpptes på varsitt intill varandra
liggande likvärdigt åkermarksbete (fålla
1 och fålla 2) som föregående år betats
av får under kort tid och av få djur.
Tackorna och deras lamm betade dessa
fållor fram till den 3 juli då de flyttades
till ett gemensamt sommarbete, vilket
under den första delen av säsongen
betats av dikor med kalvar. I samband
med flytten till sommarbetet avmaska-

des lammen med ivermektin. Den 19
augusti avvandes lammen och flyttades
åter till respektive fållor som betats
under den första delen av betessäsongen.
Den 23 september avmaskades lammen
med en andra dos ivermektin.

Äggutskiljning i träck
Träckprover togs från tio tackor per fålla
och antalet nematodägg per gram träck
(epg) analyserades. Dessutom odlades
infektiösa larver fram i träckkulturer
och differentierades i mikroskop. Prover
togs vid betessläppningen den 13 maj, 4
och 18 juni, samt 3 juli enligt metoder

beskrivna av Lindqvist och medarbetare
(12). På samma sätt undersöktes träck-
prover från 20 lamm per fålla den 3 juli,
19 augusti, 23 september, 31 oktober
och 19 november.

Spårlammsundersökningar
Spårlammsundersökningar utfördes
löpande under hela betessäsongen där
två spårlamm användes per fålla och till-
fälle. Därutöver undersöktes sommar-
betet med fyra spårlamm. För de första
fyra spårlammsundersökningarna på de
två betesfållorna och sommarbetet
användes fjolårsfödda lamm. Dessa hade
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FIGUR 2. Meteorologiska data från Hörby, Skåne, (ca 15 km från försöksbesättningen)
under perioden januari 2002 till juli 2003. Jämförelse mellan (A) normalen (medelvärde
för 30 år) för nederbörd (....) och månatlig nederbörd under försöksperioden ( ■■ ). (B)
normalen (medelvärde för 30 år) för temperatur (....) jämfört med dygnsmedeltempera-
turen under försöksperioden (___).
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hållits nematodfria genom upprepade
avmaskningar med ivermektin i kombi-
nation med bete i en separat fålla som
aldrig tidigare betats av får. Avmaskning
av de fyra spårlamm som användes vid
respektive omgång gjordes senast fyra
veckor innan användning. För de fyra
senare spårlammsundersökningarna an-
vändes årslamm som fötts upp med sin
mor och som hölls tillsammans med
spårlammen födda 2001. För att under-
söka den övervintrade larvsmittan 2003
vid tidpunkten för betessläppning i 
mitten av maj och i juli användes spår-
lamm födda 2002. Försöksfållorna beta-
des enbart av spårlamm under 2003.
Spårlammen betade i försöksfållorna
under två–tre veckor och efter avslutad
betning stallades lammen vid de första
fyra undersökningarna 2002 in under
två veckor i väntan på slakt. Genom
installning möjliggörs en mer korrekt
analys av nematodernas inhibitionsgrad.
Av logistiska och ekonomiska skäl var
installning vid de senare spårlammsun-
dersökningarna innan slakt inte möjlig,
varför lammen slaktades direkt efter
avslutad betning i försöksfållorna. Slakt
av spårlammen skedde vid det lokala
slakteriet där löpmage och tunntarm
togs tillvara för kvantifiering och identi-
fiering av nematoder enligt beskrivning
av Donald och medarbetare (7).
Digestion och analys av löpmagens
slemhinna gjordes efter metod enligt
Dobson och medarbetare (5).

Meteorologi
Temperatur och nederbörd registrerades
kontinuerligt vid Hörby meteorologiska
station belägen omkring 15 km från
besättningen i delstudie A. Nederbörd
per månad och dygnsmedeltempera-
turen under försöksperioden (Figur 2)
redovisas i relation till normalen
(medelvärde för 30 år). Vädret under
2002 var regnigare än normalt under
försommaren, normalt under juli följt
av två månader av mycket låg neder-
börd. Hösten var dock nederbördsmäs-
sigt normal. Temperaturen under 2002
var normal under försommaren, men
påtagligt varmare än normalt under
regnfattiga augusti och september.
Vintern 2002–2003 var generellt kallare
än normalt. 

Delstudie B
Delstudie B utgjorde en översiktlig epi-
demiologisk undersökning i flera besätt-
ningar. Utöver den detaljerade studien i
den kommersiella besättningen ingick
tre andra ekologiska fårbesättningar i
Skåne för kompletterande undersök-
ningar. Inför försöket informerades
djurägarna om syftet med studien och
tillfrågades om eventuellt deltagande
under de förutsättningar som presente-
rades. I förutsättningarna ingick för
djurägarnas del att ta träckprover på
tackor och lamm vid ett flertal tillfällen
under betessäsongen och skicka in dessa
för parasitologisk undersökning. Under-
sökningen omfattade träckprovsanalys
och träckkulturer på samma sätt som
beskrivits för delstudie A. Därutöver
insamlades tio–tolv löpmagar från
respektive besättning i samband med
lammslakten i oktober/november 2002
för kvantifiering och differentiering av
parasitbördan. Från en av besättningarna
undersöktes också tio löpmagar från
tackor som slaktades i slutet av betes-
säsongen.

RESULTAT
Delstudie A
Äggutskiljning i träck
Äggutskiljningen hos fåren i den inten-
sivt studerade besättningen ses i Tabell 1.
De träckprover som togs från tackorna
vid betessläppning den 13 maj visade att
avmaskningen före lamning var otill-
fredsställande eftersom fem av tackorna

utskiljde nematodägg, varav en av tac-
korna i fålla 2 utskiljde 26 100 epg.
Träckkulturerna från provtagningen vid
betessläppning visade att mer än 90 pro-
cent av larverna som skördades var H
contortus. Från tackan med 26 100 epg
visade kulturen 100 procent H contor-
tus. Djurägaren rekommenderades att
omgående avmaska tackorna med iver-
mektin varpå samtliga träckprov den 4
juni var negativa. Äggutskiljning hos
tackorna påvisades återigen senare
under säsongen, om än i lågt antal, och
i larvkulturer övervägde Teladorsagia
circumcincta medan H contortus endast
påvisades sporadiskt och i lågt antal vid
juniprovtagningen. 

De första träckproverna från lammen
togs den 3 juli i samband med att 
tackorna och lammen flyttades till som-
marbete. Inga lamm i fålla 1 utskiljde
nematodägg, medan sju av 20 lamm i
fålla 2 utskiljde 25 epg i medeltal
(enbart T circumcincta). Differentiering
av nematodäggen visade förekomst av
trichostrongylida ägg och ägg från
Nematodirus filicollis. När lammen den
19 augusti flyttades tillbaka till sina
respektive ursprungsbeten utskiljde
samtliga nematodägg och många utskiljde
mer än 1 000 epg. Differentieringen av
de infektiösa larverna från träckkultu-
rerna visade att cirka 50 procent utgjor-
des av H contortus. Vid provtagningen
den 23 september var äggutskiljningen
fortfarande hög och H contortus över-
vägde i träckkulturerna. Vid detta tillfälle
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Provtagning Fålla 1 Fålla 2

Trich N filic Trich N filic

Tackor 13 maj 83 — 2630 ® —
4 jun 0 — 0 —

18 jun 30 — 65 —
3 jul* 15 — 55 —

Lamm 3 jul * 0 — 25 5
19 aug # 720 10 420 20
23 sep 970 — 400 —
31 okt 10 — 34 10
19 nov 225 — 280 90

Tabell 1. MEDELVÄRDE AV ANTAL NEMATODÄGG PER GRAM TRÄCK (EPG) HOS TACKOR (N = 10) 
OCH LAMM (N = 20) I DELSTUDIE A (EN DETALJSTUDERAD BESÄTTNING I SÖDRA SVERIGE) UNDER BETES-
SÄSONGEN 2002. TRICH = ÄGG AV TRICHOSTRONGYLID TYP; N FILIC = NEMATODIRUS FILICOLLIS.

® 1 tacka 26 100 epg
* Tackor och lamm tagna från betet. Lammen behandlade med ivermektin.
# Enbart lammen återvände till betet.
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avmaskades lammen och vid provtag-
ning fem veckor senare (31 oktober) var
äggutskiljningen under detektionsgrän-
sen hos de flesta lammen, eller låg hos
ett fåtal. Vid den sista provtagningen
den 19 november hade de flesta lammen
återinfekterats, men äggutskiljningen
var generellt låg och i träckkulturerna
sågs i huvudsak T circumcincta.
Oocystor från tarmkoccidien Eimeria
spp påvisades hos nästan samtliga lamm
vid alla provtagningstillfällen men 
nivåerna bedömdes låga vid alla dessa
tillfällen.

Spårlammsundersökningar
Antalet nematoder i löpmagen hos spår-
lammen vid undersökningarna ett till
sju ses i Tabell 2. Trichostrongylus axei
påvisades inte hos något djur. Parasito-
logisk analys av tunntarmen gjordes hos
samtliga spårlamm men resultaten redo-
visas inte i denna rapport. Det kan dock
nämnas att Nematodirus filicollis var
relativt allmänt förekommande.

Samtliga spårlamm i de två första
undersökningarna hade infekterats med
ett lågt antal T circumcincta, men inga
H contortus. Först vid spårlammsunder-
sökning tre (23 juni – 8 juli) påvisades
ett lågt antal H contortus tillsammans
med T circumcincta. Vid undersökning-
arna fyra till sju sågs H contortus i grad-
vis ökat antal men förekom nästan 
uteslutande i tidigt L4-stadium (EL4).
Utan undantag sågs likaså ett högre
antal T circumcincta ju senare säsongen
led liksom en ökande andel EL4, trots
att ett avsevärt antal vuxna maskar, lik-
som larvstadier under utveckling, påvi-
sades hos alla lamm. 

Sommarbetet till vilket tackorna och
lammen flyttades i mitten av juli 2002
undersöktes med fyra spårlamm och
hade sedan början av maj 2002 enbart
betats av dikor och deras kalvar. Alla
spårlammen infekterades med H contor-
tus (>90 % EL4) och ett måttligt antal 
T circumcincta/O ostertagi (se Tabell 3).
Undersökning av spikula hos 100 adulta
hanar visade enbart T circumcincta men
detta utesluter inte att en del av de EL4
som förekom kan ha utgjorts av O oster-
tagi. 

Vid spårlammsundersökningen i maj
2003 (Tabell 4) påvisades H contortus
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Undersökning (US) Utv. stadium H contortus T circumcincta

Period Fålla1 Fålla 2 Fålla 1 Fålla 2

US 1 n = 2 n = 2 n = 2 n = 2
13/5 – 2/6 Adulter 0 0 100 100

L4 under utv. 0 0 0 0
Tidiga L4 0 0 0 0

Summa 0 0 100 100
(% inhibition) (0) (0)

Medel 0 100
(% inhibition) — (0)

US 2 n = 1 n = 0 n = 1 n = 0
2/6 – 23/6 Adulter 0 — 600 —

L4 under utv. 0 — 450 —
Tidiga L4 0 — 300 —

Summa 0 — 1350 —
(% inhibition) (22)

Medel 0 1350
(% inhibition) — (22)

US 3 n = 2 n = 2 n = 2 n = 2
23/6 – 8/7 Adulter 0 0 125 50

L4 under utv. 0 125 100 375
Tidiga L4 75 125 525 250

Summa 75 250 750 675
(% inhibition) (100) (50) (70) (37)

Medel 163 713
(% inhibition) (75) (54)

Lamm och tackor flyttade till sommarbete under perioden 14/7 – 19/8

US 4 n = 2 n = 2 n = 2 n = 2
19/8 – 4/9 Adulter 0 0 1325 300

L4 under utv. 0 0 550 150
Tidiga L4 875 825 3075 3200

Summa 875 825 4950 3650
(% inhibition) (100) (100) (62) (88)

Medel 850 4300
(% inhibition) (100) (73)

US 5 n = 2 n = 2 n = 2 n = 2
4/9 – 23/9 Adulter 0 200 2925 3100

L4 under utv. 0 0 25 0
Tidiga L4 3075 3150 2125 2950

Summa 3075 3350 5075 6050
(% inhibition) (100) (94) (42) (49)

Medel 3213 5563
(% inhibition) (97) (46)

US 6 n = 2 n = 2 n = 2 n = 2
4/9 – 23/9 Adulter 0 0 2425 6600

L4 under utv. 0 0 325 0
Tidiga L4 17 700 39 900 26 425 39 900

Summa 17 700 39 900 29 175 46 500
(% inhibition) (100) (100) (90) (86)

Medel 28 800 37 838
(% inhibition) (100) (88)

US 7 n = 2 n = 2 n = 2 n = 2
4/9 – 23/9 Adulter 0 200 5500 7600

L4 under utv. 0 0 250 200
Tidiga L4 35 475 75 225 82 850 61 475

Summa 35 475 75 425 88 600 69 275
(% inhibition) (100) (100) (94) (89)

Medel 55 450 78 938
(% inhibition) (100) (91)

Tabell 2. MEDELVÄRDE AV ANTALET HAEMONCHUS CONTORTUS OCH TELADORSAGIA CIRCUMCINCTA I

LÖPMAGEN HOS SPÅRLAMM I DELSTUDIE A (EN DETALJSTUDERAD BESÄTTNING I SÖDRA SVERIGE) UNDER

BETESSÄSONGEN 2002. 
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hos endast ett av åtta lamm medan T
circumcincta sågs i mycket högt antal i
löpmagen hos samtliga spårlamm. Vid

den andra undersökningen i juli hitta-
des inga H contortus men fortfarande ett
måttligt antal T circumcincta.

Delstudie B
Äggutskiljning i träck
Från representativa grupper av tackor i
de tre besättningarna togs träckprov
runt lamningen våren 2002. I samtliga
prover runt lamningen påvisades nema-
todägg i träcken och H contortus påvisa-
des i alla träckkulturerna. Vid den andra
provtagningen i juli/augusti utskiljdes
nematodägg återigen i alla prover och
hos vissa grupper av ungtackor var anta-
let ägg relativt högt. H contortus sågs
även denna gång i alla träckkulturerna.
Vid den tredje och sista provtagningen
just före installning utskiljdes ägg åter-
igen i två av besättningarna, men i lågt
antal, och i träckkulturerna sågs infek-
tiösa larver av H contortus.

I två av besättningarna analyserades
träckprover från lammen i slutet av 
juni då de var ca tre månader gamla.
Resultaten visade att äggutskiljningen
var mycket låg och H contortus påvisades
bara i en besättning. Prover tagna under
hösten visade en stigande utskiljning av
nematodägg i träcken samtidigt som
andelen H contortus ökade i träckkul-
turerna.

Parasitbörda i löpmagen
Parasitbördan i löpmagen från tio till
tolv lamm från de tre involverade besätt-
ningarna och från tio tackor i en av
besättningarna kan ses i Tabell 5.
Resultaten visar att H contortus påvisa-
des i alla tre besättningarna, om än i lågt
antal hos lammen. Likaså påvisades H
contortus i åtta av de tio tackor som
undersöktes i en av besättningarna. I lik-
het med fynden från delstudie A var
inhibitionsgraden hos H contortus
mycket hög. T circumcincta och T axei
sågs likaså i lågt antal och inhibi-
tionsgraden hos T circumcincta var i
paritet med den hos djuren i den detal-
jerade studien.

DISKUSSION
Redan på 1940-talet visade Gordon
genom banbrytande epidemiologiska
studier att klinisk haemonchos hos får
(sjukdom orsakad av H contortus) upp-
träder vid en medeltemperatur över
18ºC och när nederbörden är minst 50
mm per månad (9). Om dessa meteoro-
logiska förutsättningar gällde även i
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Period Utv. stadium H contortus T circumcincta

14/7 – 19/8 n = 4 n = 4
Adulter 75 2300

L4 under utv. 0 1925
Tidiga L4 1100 8075

Totalt 1175 12 300
(% inhibition) (94) (66)

Tabell 3. MEDELVÄRDE AV ANTALET HAEMONCHUS CONTORTUS OCH TELADORSAGIA CIRCUMCINCTA

I LÖPMAGEN HOS SPÅRLAMM I DELSTUDIE A (EN DETALJSTUDERAD BESÄTTNING I SÖDRA SVERIGE) SOM

GÅTT PÅ SOMMARBETE TILLSAMMANS MED FÖRSÖKSTACKOR OCH FÖRSÖKSLAMM UNDER PERIODEN

14/7 – 19/8 2002.

Undersökning (US) Utv. stadium H contortus T circumcincta

Period Fålla1 Fålla 2 Fålla 1 Fålla 2

US 1 n = 4 n = 4 n = 4 n = 4
13/5 – 10/6 Adulter 0 0 41 000 23 690

L4 under utv. 0 0 24 875 22 940
Tidiga L4 1250 0 134 875 68 365

Summa 1250 0 200 750 114 995
(% inhibition) (100) (67) (59) 

Medel 625 157 873
(% inhibition) (100) (64)

US 2 n = 4 n = 4 n = 4 n = 4
6/7 – 31/7 Adulter 0 0 3900 900

L4 under utv. 0 0 3475 750
Tidiga L4 0 25 2750 2750

Summa 0 25 10125 4400
(% inhibition) (100) (27) (63)

Medel 13 7263
(% inhibition) (100) (38)

Tabell 4. MEDELVÄRDE AV ANTALET HAEMONCHUS CONTORTUS OCH TELADORSAGIA CIRCUMCINCTA

I LÖPMAGEN HOS SPÅRLAMM I DELSTUDIE A (EN DETALJSTUDERAD BESÄTTNING I SÖDRA SVERIGE) SOM

BETADE FÖRSÖKSFÅLLOR SOM ANVÄNDES 2002 (FÅLLA 1 OCH FÅLLA 2). SPÅRLAMMEN BETADE DELS

VID BETESSLÄPPNING I MITTEN AV MAJ 2003, DELS I BÖRJAN AV JULI 2003. 

Bes. Djurtyp H contortus T circumcincta T axei
(antal) Antal inhibition Antal inhibition Antal inhibition

(%) (%) (%)

M Tackor 1780 (100) 5870 (91) 665 (0)
(10)

M Lamm 40 (0) 240 (24) 180 (0)
(10)

Ly Lamm 100 (100) 570 (64) 150 (0)
(12)

Li Lamm 560 (64) 260 (39) 150 (0)
(10)

Tabell 5. MEDELVÄRDE AV ANTALET HAEMONCHUS CONTORTUS, TELADORSAGIA CIRCUMCINCTA OCH

TRICHOSTRONGYLUS AXEI I LÖPMAGEN HOS TACKOR OCH LAMM FRÅN BESÄTTNINGAR (BES.) I DELSTUDIE B
(TRE EKOLOGISKA BESÄTTNINGAR, M, LY OCH LI, I SÖDRA SVERIGE) I SAMBAND MED SLAKTEN I NOVEM-
BER/DECEMBER 2002.
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Sverige skulle kliniska problem med
haemonchos vara mycket ovanliga i
svenska fårbesättningar. Indikationer
under senare tid tyder dock på att så inte
är fallet. Under senare år har både
Svenska Djurhälsovårdens fårhälsovete-
rinärer och Avdelning för parasitologi,
SVA, rapporterat flera fall av klinisk sjuk-
lighet och dödsfall hos får på grund av
haemonchos. Haemonchos är ett kliniskt
tillstånd som karaktäriseras av allvarlig
anemi (Figur 3) och käftgropsödem
(Figur 4) vilket beror på att adulta H
contortus suger blod. Den oundvikliga
frågan blir: hur kommer det sig att
denna utpräglat tropiska parasit orsakar
ökande problem för den svenska får-
näringen? Förklaringen kan ligga dels i
den globala uppvärmningen, dels i otill-
räcklig kontroll på grund av resistens
mot anthelmintika. För att livscykeln
ska kunna fullbordas effektivt måste
dock en fundamental förändring ha
skett av epidemiologin vid infektion
med H contortus hos får i Sverige i jäm-
förelse med hur situationen ser ut i de
delar av världen där haemonchos hos
små idisslare har förekommit endemiskt
under lång tid.

Nya rön om det säsongsmässiga
infektionsmönstret
I de två första spårlammsundersök-
ningarna 2002 undersöktes nivån och
artsammansättningen av den övervint-
rade larvsmittan på betet. Resultaten
visade låg förekomst av T circumcincta
men inga H contortus i löpmagen hos
spårlammen. Vid den tredje under-
sökningen sex veckor efter betessläpp
påvisades ett lågt antal H contortus till-
sammans med T circumcincta. En möj-
lig förklaring till fynden hos den tredje
omgången spårlamm är att parasiterna
härrörde från en kombination av över-
vintrade larver och ägg från tackorna
efter betessläpp som utvecklats till infek-
tiösa larver inom sex veckor. Det visade
sig dock att spårlammens parasiter
enbart kom från tackorna. Vid de res-
terande spårlammsundersökningarna
(4–7) konstaterades att nästintill 100
procent av de H contortus som isolerades
förekom som EL4. Även om samtliga
lamm slaktades direkt från betet är det
rimligt att anta att dessa EL4 represen-

terade en närmast total inhibition av 
H contortus eftersom inga av de tidiga
L4-larverna visade tecken på vidareut-
veckling till adult stadium. De höga
infektionsnivåerna hos spårlammen vid
de två sista undersökningarna under 
den senare delen av betessäsongen tydde
på att lammens kontaminering av betet
efter återkomst från sommarbetet spe-

lade en viktig roll. 
Även T circumcincta inhiberades i

stor utsträckning, men detta inträffade
senare och var inte lika totalt som för H
contortus. Ett biologiskt signifikant antal
adulta T circumcincta påvisades hos
spårlammen så sent som i oktober och
detta antal utökades genom fynd av sta-
dier under utveckling till adulta maskar. 
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FIGUR 3. Haemonchos karaktäriseras kliniskt bland annat av allvarlig anemi, vilket beror
på att adulta H contortus suger blod.

FIGUR 4. Käftgropsödem hos ett Haemonchus-infekterat merinofår. Ödembildningen 
i käftgropen är ett typiskt symtom på haemonchos.
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Olika förmåga att övervintra på
betet
Kraftig betessmitta med både H contor-
tus och T circumcincta förelåg vid tid-
punkten för installning (november
2002). Detta möjliggjorde studier av
deras förmåga till övervintring på betet
som frilevande stadier. Även om tecken
på övervintringsförmåga för H contortus
på betet saknades från föregående år
(spårlammsundersökning 1 och 2) fanns
inga uppgifter om artsammansättningen
på kontaminationen av betet under
2001. Med anledning av detta användes
fyra spårlamm i respektive betesfålla vid
betessläppning i mitten av maj 2003.
Resultaten visade en närmast total oför-
måga hos H contortus att övervintra som
frilevande stadier på betet medan där-
emot T circumcincta återfanns i högt
antal hos samtliga spårlamm som ett
tecken på god övervintringsförmåga.
Det extremt stora antalet EL4 överskug-
gade det stora antalet adulta maskar så
väl som antalet larver under utveckling.
Vidare visade den efterföljande spår-
lammsundersökningen i juli att ett för-
vånansvärt stort antal övervintrade
infektiösa larver av T circumcincta fanns
på betet i mitten av betessäsongen.

UNIKA EPIDEMIOLOGISKA 
EGENSKAPER
Resultaten från denna studie visar att 
H contortus hos får i Sverige uppvisar en
rad unika epidemiologiska egenskaper.
Mest påtagligt är parasitens stora benä-
genhet att inhiberas och att detta sker
tidigt under säsongen samt en nästintill
obefintlig övervintringsförmåga på betet
som frilevande stadier. Uttalad inhibi-
tion hos H contortus har rapporterats
från nordöstra England (27), men inget
som kommer i närheten av inhibi-
tionsgraden i denna studie på nästan
100 procent redan i mitten av juli. I den
engelska studien var inhibitionsgraden
ca 50 procent i mitten av juli, 75 pro-
cent i augusti och nära 100 procent vid
installningen på hösten. Det är klart att
varken klimateffekten på hösten (sjun-
kande temperatur och/eller kortare
dagar) eller värddjursimmunitet (för
översikt, se 27) kan associeras till induk-
tion av den inhibition som observeras
hos får i norra Europa. Även om de

inhiberade populationerna inte är pato-
gena utgör de nyckeln till den fram-
gångsrika övervintringsförmågan som
ses hos H contortus under svenska för-
hållanden. Ett möjligt scenario kan se ut
enligt följande:

Möjligt scenario
Under betessäsongen ackumuleras inhi-
berade larver i tackor som är i sin. Detta
illustrerades i en av de ekologiska besätt-
ningarna där 80 procent av tackorna
som slaktades under den tidiga vintern
hade betydligt högre nivåer av H contor-
tus EL4 än lammen från samma flock. 

Om de inhiberade stadierna inte
avdödas med effektiva anthelmintika
under stallperioden återupptas utveck-
lingen vid lamningen på grund av en väl
känd hämning av immunförsvaret runt
lamning (16, 17) vilket resulterar i
äggutskiljning fyra till sex veckor efter
lamningen. Detta styrks av resultat från
både delstudie A och delstudie B. 

Om den ackumulerade poolen av
inhiberade larver är stor, som i delstudie
A, skulle lyckad vidareutveckling in situ
hos endast en bråkdel av dessa kunna
inducera klinisk sjukdom och även
dödsfall under sen dräktighet eller kort
efter lamning. Till stöd för detta på-
stående kan läggas ett flertal dödsfall hos
både nylammade tackor och nykillade
getter på grund av haemonchos som
rapporterades från patologen SVA under
våren 2002 och 2003 (D Christensson,
personligt meddelande, 2005). Utöver
detta kan nämnas tackan i delstudie A
som utskiljde mer än 26 000 epg (100 %
H contortus), trots att djurägaren hävdade
att han avmaskat samtliga tackor före
lamning. En så enorm äggutskiljning
motsvarade sannolikt en dödlig parasit-
börda hos ett sådant djur. 

Om en tidig äggutskiljning från de
lakterande tackorna efter betessläppning
på våren åtföljs av varmt och fuktigt
väder kan den nya generationen in-
fektiösa larver på betet ge upphov till 
klinisk haemonchos hos lammen och
möjligen också hos tackorna genom
autoinfektion (Figur 5). Unga lamm i
denna studie uppvisade tidig utskiljning
av H contortus-ägg, trots att majoriteten
av parasiterna var inhiberade. Även om
parasitbördan av adulta H contortus var

låg hos djuren i den intensivt studerade
besättningen, rapporterades ett fall av
klinisk haemonchos och dödsfall hos
lamm i en besättning i södra Skåne
under sommaren 2002 (23). 

Inhibitionen blir närmast total tidigt
under betessäsongen, vilket betyder att
H contortus hos får i Sverige endast ger
upphov till en generation per år. Den
uttalade ackumuleringen av inhiberade
stadier tidigt under säsongen är förkla-
ringen till att H contortus kan övervintra
under svenska förhållanden.

Lätt förbise inhiberade larver
Huruvida den föreslagna epidemiologin
för H contortus i Sverige är en sentida
eller äldre anpassning förblir en spekula-
tion, men faktum är att de höga nivåer
av inhibition av H contortus som sågs i
denna studie aldrig tidigare har rappor-
terats. Dock är EL4 synnerligen små
(ungefär 1 mm långa), jämfört med
adulta maskar (2–3 cm långa), och för
att kunna identifiera EL4-larver måste
löpmagsslemhinnan digereras i kombi-
nation med användning av speciella 
tekniker (5). Eysker (8) påpekar att 
EL4-larver helt kan förbises om felaktiga
metoder tillämpas vid obduktion
och/eller parasitidentifiering varhelst
fenomenet med inhibition förekommer
och oavsett om det rör sig om stora eller
små idisslare. Ett tydligt exempel på
detta är fynden i spårlammen som 
slaktades sent i oktober. Om felaktiga
analysmetoder hade använts där inhibe-
rade utvecklingsstadier gått förlorade
eller förbisetts skulle förekomst av H
contortus inte ha påvisats alls och endast
ett lågt antal T circumcincta, trots att
den verkliga parasitbördan överskred
100 000 parasiter. 

I sammanhanget kan nämnas den
svenska undersökningen av rådjur
(Capreolus capreolus), som är vanligt i
södra Sverige, och dess roll som möjligt
värddjur och reservoar för parasiter hos
idisslare (14). Av de ca 300 räntor som
undersöktes identifierades H contortus
endast i en av dessa. Dock skedde iden-
tifieringen av parasiter under lupp med
låg förstoring där mag-tarminnehållet
silats genom en sil med en maskstorlek
där material motsvarande storleken av
en EL4-larv gick förlorat (14).
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NÖTKREATUR SOM RESERVOAR
FÖR H CONTORTUS
På de sommarbeten där dikor med 
kalvar betade från betessläppning 2002
visar spårlammsundersökningarna att 
H contortus kan ha nötkreatur som värd-
djur i vilket livscykeln kan fullbordas
(Figur 6). Detta stöds av tidigare studier
där kalvar framgångsrikt infekterats
med H contortus men där reinfektion
med H contortus inte sker efter tolv
månaders ålder på grund av snabb
immunitetsutveckling (20). Kalvars
mottaglighet för H contortus bör därför
beaktas när sambetning eller växelbet-
ning mellan nötkreatur och får tillämpas
som en del av parasitkontrollen.

BETYDELSEN AV T CIRCUMCINCTA
T circumcincta påvisades i än högre
utsträckning än H contortus i denna
undersökning. Liksom för H contortus
var även inhibitionsgraden hos T circum-
cincta högre än vad som rapporterats 
i tidigare studier (22). Resultat från
delstudie A visar däremot att T circum-
cincta, i motsats till H contortus, över-
vintrade effektivt vintern 2001–2002

och mycket effektivt vintern 2002–
2003. Antalet T circumcincta som åter-
fanns i löpmagen hos spårlammen i maj
2003 var högre än det antal som visat sig
inducera sjukdom hos stallutfodrade får
(21). Om nylammade tackor skulle ha
släppts på ett sådant bete våren 2003
hade de med stor sannolikhet drabbats
av allvarlig klinisk parasitsjukdom.
Tidigare studier har visat att långvarig
torka kan vara gynnsamt för överlev-
naden på betet hos Ostertagia ostertagi,
dvs nötkreaturens motsvarighet till 
T circumcincta. Vid torka ackumuleras
infektiösa larver väl skyddade mot yttre
påverkan i de närmast intakta komoc-
korna på betet eftersom torkan försvårar
nedbrytningen, liksom dyngbaggarnas
aktivitet i komockan (2, 4, 13). Efter en
ordentlig rotblöta svämmar dessa sedan
synkront ut i betesgräset och förvandlar
på kort tid ett relativt ofarligt bete till ett
parasitologiskt inferno av infektiösa 
larver som exponeras för de betande
djuren. Den skånska sommaren och
hösten 2002 var ovanligt varm och 
regnfattig varför det är rimligt att mot-
svarande fenomen gäller för T circum-

cincta som också är tålig i miljön.
Speciellt om nematodäggen deponeras i
de större träckhögar som är typiska för
får som betar på frodiga beten på våren
och om detta efterföljs av en längre 
period av torka. Fårägare bör således
uppmärksammas på risken för att ett
bete som används under en längre tid av
torka följt av regn på kort tid kan för-
vandlas från parasitologiskt ofarligt till
kraftigt smittförande.

SUMMARY
The epidemiology of nematode 
parasites of sheep in Sweden, with
particular reference to overwinter 
survival strategies
Nematode parasites of livestock have to
complete both a parasitic phase inside
the animal, as well as a free-living phase
on pasture. The long, cold winter con-
ditions on pasture plus the normal 
practice of housing sheep in Sweden,
means that parasites of sheep flocks in
this country have evolved strategies to
cope with this situation to ensure their
between-year survival and transmission.

In May 2002, studies on the seasonal
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FIGUR 5. Om en tidig äggutskiljning från de lakterande tackorna efter betessläppning åtföljs av varmt och fuktigt väder kan den nya
generationen infektiösa larver på betet ge upphov till klinisk haemonchos hos lammen.
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patterns of nematode infection of sheep
were undertaken on 4 commercial sheep
farms in southern Sweden, which had
previously reported problems with 
parasites, especially due to Haemonchus
contortus. One farm was used for inten-
sive investigation. This entailed the
establishment of 2 replicate groups of
sheep, each consisting of 20 ewes and
their lambs, on adjacent pasture pad-
docks. The seasonal patterns of nematode
infection were followed by regular
sampling of both ewes and lambs for
nematode faecal egg counts and larval
differentiation, and the sequential use of
replicate groups of tracer lambs. H con-
tortus and Teladorsagia (Ostertagia) cir-
cumcincta were the most abundant
nematode species, with the former most
prevalent in the post-parturient faecal
egg counts of ewes. Tracer worm counts
showed almost 100% arrested develop-
ment in the early fourth larval stage for
H contortus as early as mid summer and
the numbers of parasites progressively
increased during the season. T circum-
cincta also showed high levels of arrested
development, but not as early, or as
absolute, as for H contortus. Tracers
allocated to the paddocks at the time of
turn-out following winter in May 2003,

showed virtually a total absence of 
H contortus in contrast to exceedingly
high infections with T circumcincta.
Results of the 3 additional monitoring
flocks supported these findings. 

It can be concluded that under
Swedish sheep farming conditions, H
contortus has evolved to survive the long,
cold winters entirely within the host 
as the arrested larval stage, relying on
the lambing ewe to complete its life
cycle. The peri-parturient relaxation of
resistance in the ewes triggers the
resumption of development to the adult
egg-laying parasites to result in pasture
contamination and the completion of
just one parasite generation/year. In
contrast, T circumcincta can survive well
overwinter, both on pasture and within
the host. 
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FIGUR 6. Spårlammsundersökningarna visar att H contortus kan ha nötkreatur som värd-
djur, i vilket livscykeln kan fullbordas. ➤
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The Nordic Committee for Veterinary Scientific Cooperation (Nordisk Komité for Veterinærvitenskapelig
samarbeid, NKVet) invites all scientists interested in male pig production. 

The symposium will take place at the Quality Airport Hotel Gardermoen, which is located close to Oslo
Airport. 

The programme includes, in addition to several invited speakers from the Nordic countries, speakers
from Canada, France and Switzerland. Scientists are invited to present posters.

The symposium will last for two days and the programme has eight sessions:
Session 1: The Boar Taint Problem
Session 2: Boar-taint related compounds
Session 3: Genetics/Selection
Session 4: Non surgical methods to avoid boar taint
Session 5: Castration: Pain and analgesia
Session 6: Sorting of carcasses
Session 7: National research programmes/policies
Session 8: General discussion

The programme includes lectures given by scientists from Nordic countries as well as several European
countries.

Scientists are invited to present posters.

All information about the symposium with complete programme, poster details, hotel information and
Registration Form can be found at this website: http://dnv.ems123.no/NKVetSymposium/

19th NKVet symposium

Prevention of 
Boar Taint in Pig Production

Quality Airport Hotel Gardermoen, Norway, November 21–22, 2005
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Epizteln handlar denna gång om fågelinfluensasitua-

tionen i världen, paratuberkulos, två fall av EHEC samt

hantering av smuggelhundar. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och

Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Helena Ohlsson, SVA

och Carin Israelsson, Jordbruksverket.

FÅGELINFLUENSASITUATIONEN 
I VÄRLDEN
Kina och Indonesien rapporterar om nya
utbrott av aviär influensa (AI) subtyp H5N1
hos fjäderfä under juni månad. Kina rapporte-
rar även om ett större utbrott bland flyttfåglar
i sjön Quingha, känd för sitt rika fågelliv.
Utbrott hos vilda fåglar är ovanligt, de fungerar
främst som subkliniska smittbärare. Händelsen
ökar troligtvis inte risken för att flyttfåglar för
med sig smittan till Europa även om det är teo-
retiskt möjligt. Även Thailand och Vietnam
rapporterar om nya utbrott av fågelinfluensa
hos fjäderfä efter ett par månader av tystnad.
Thailand har kämpat hårt för att återta status
som AI-fritt ”icke-vaccinerande land” och de
nya utbrotten är ett stort bakslag för landet.
Vietnam fortsätter att rapportera om männi-
skor infekterade med H5N1 och är det land
som drabbats värst. Humanfall har även rap-
porterats från Thailand och Kambodja, men
inte den senaste tiden. Totalt har ca 110 kon-
firmerade fall rapporterats varav hälften varit
dödsfall.

I Japan upptäcktes i slutet av juni utbrott av
lågpatogen fågelinfluensa subtyp H5N2 i ett
par fjäderfäbesättningar, där djuren enbart
visade milda symtom på sjukdom. Även
Filippinerna rapporterar fynd av lågpatogen
fågelinfluensa (H5), samtidigt som Nordkorea
meddelar att de nu fullständigt bekämpat det
utbrott av fågelinfluensa (H7) som påvisades i
två stora besättningar i våras. I slutet av juli
rapporterade även Ryssland ett utbrott av aviär

influensa, i Sibirien. Typningen var i skrivande
stund inte klar men det tycks röra sig om sub-
typ H5.

PARATUBERKULOS, TVÅ SMITTADE
BESÄTTNINGAR
Ytterligare en besättning har konstaterats 
smittad med paratuberkulos. Det är en specia-
liserad köttdjursbesättning som köpt kalvar
från den smittade besättningen på Öland som
drabbats. Smittan påvisades vid odling från
organmaterial uttaget vid slakt (alla djur som
levererats från den smittade Ölandsbesättning-
en slaktas). Hela besättningen är utslaktad och
saneringsarbetet pågår.

TVÅ FALL AV EHEC
Under vecka 30 har smittskyddsläkarna i
Västra Götalands län och Östergötlands län
rapporterat in ett fall vardera av EHEC. Det
ena har typats med resultat påvisat O-157,
eaeA-gen och ST X2 toxin. I det andra fallet
har preliminärt påvisats O-157.  Provmaterialet
kommer från två barn som insjuknade i
EHEC. Det ena barnet hade druckit opastöri-
serad mjölk och det andra bor på en gård med
mellankalvsuppfödning men har inte haft
direkt kontakt med djuren. Det är möjligt att
barnet smittades genom att kela med gårdens
hundar och katt och sedan inte tvätta händerna
före maten. Tidigare fall har hanterats med
provtagning och rådgivning. EHEC faller inte
under zoonos- eller epizootilagstiftning och
därför blir det inga spärrar. 

❘ ❙❚ månadens epiztel
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■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01. 

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

➤
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HANTERING AV SMUGGELHUNDAR 
Den debatt om hanteringen av smuggelhundar
som pågått i veterinärtidningen visar att veteri-
närkåren är engagerad i ansträngningarna att
behålla Sverige fritt från både rabies och rävens
dvärgbandmask. Redan idag görs skillnad i
hantering av smuggelhundar beroende på om
de kommer från länder som finns listade i säll-
skapsdjursförordningen eller inte, där hundar
från ej listade länder sätts i karantän eller av-
livas. Efter att SVA överlämnat första delen av
den riskvärdering Jordbruksverket beställt i 

frågan har hanteringen förändrats så att den
anpassas till mer individuella bedömningar av
enskilda fall, eftersom det framkommit att ris-
ken varierar stort beroende på ursprungsland. 

SVA har i ett yttrande framfört att man
anser att länder med inhemska fall av rabies på
tamdjur bör betraktas som högriskländer, oav-
sett hur de listas i sällskapsdjursförordningen.
Dessutom menar SVA att korrekt rabiesvacci-
nering och avmaskning är de absolut viktigaste
införselkraven som måste vara uppfyllda. I
vissa fall kan hemisolering av sociala eller medi-
cinska skäl vara olämplig varvid andra åtgärder
vidtas. Trots att risken för att en genomsnittlig
smuggelhund är rabiessmittad får betraktas
som mycket låg, är det viktigt att landets veteri-
närer fortsätter att uppmärksamma fall av miss-
tänkt smuggling och anmäler dessa till
Jordbruksverket, så att åtgärder för att begränsa
smittrisken kan vidtas. Praktiserande veterinä-
rer är den främsta källan till information om
hundsmugglingens förekomst och mönster, vil-
ket är ovärderligt för bedömningen av risker
och lämplig hantering av dessa. Veterinärkåren
har också en viktig uppgift att informera djur-
ägare om smittrisker vid införsel, särskilt i de
fall då inte införselreglerna uppfylls. ■
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Det är viktigt att landets
veterinärer fortsätter att
uppmärksamma fall av
misstänkt smuggling av
hundar, och anmäler dessa
fall till Jordbruksverket. 
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Vilken är din diagnos? – EKG

En ormbiten hund blir dålig efter kortison-
behandling. Fallet är insänt och tolkat av
Gunnel Anderson, som vid detta tillfälle var
anställd vid Regiondjursjukhuset Bagarmossen,
Ljusnevägen 17, 121 61 Johanneshov. 
Svaret är skrivet av Anna Tidholm.

Golden retriever, hane, två år
ANAMNES: Hunden har några dagar före besöket
behandlats med kortison på grund av ormbett.
Hunden var nu mycket slö och hade svårigheter att
kissa.

STATUS: Måttligt nedsatt allmäntillstånd, mycket
långsam puls, ca 50 slag/minut, urinblåsan var halv-
fylld, inga tecken till svullnader någonstans.

BLODPROV: Rutinblodprov, inklusive kaliumkon-
centrationen, var normalt.

EKG-UNDERSÖKNING: EKG 1: se Figur 1, EKG 2: se
Figur 2, 15 minuter efter atropingiva intramuskulärt,
EKG 3: se Figur 3, 30 minuter efter atropingiva 
intramuskulärt.
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FIGUR 1. EKG 1, avledning II, pappershastighet 50 mm/s, 1 cm = 1 mV.

FIGUR 2. EKG 2, 15 minuter efter atropingiva intramuskulärt. Avledning II, pappershastighet 50 mm/s, 1 cm = 1 mV.

FIGUR 3. EKG 3, 30 minuter efter atropingiva intramuskulärt. Avledning II, pappershastighet 50 mm/s, 1 cm = 1 mV.

SVAR SE SIDAN 55
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Antalet rapporterade personer som
smittats med salmonella minskade
för femte året i rad i Sverige under
2004. Det var även en viss minsk-
ning av antalet smittade med 
campylobacterinfektioner. Precis
som tidigare år var praktiskt taget
allt svenskt producerat vitt och rött
kött fritt från salmonella och ett
fåtal djurbesättningar smittades
med salmonella. Det visar den
svenska zoonosrapporten för 2004,
som offentliggjordes i juli.

Sverige fortsätter att ha ett generellt
gynnsamt läge beträffande förekomst av

zoonoser på människa och djur, och
förekomst av zoonotiska smittämnen i
livsmedel och foder. Detta redovisas i
Zoonosrapporten för Sverige 2004. 

Inom EU finns det en gemensam rap-
portering av förekomst av elva zoonoser
och zoonotiska smittämnen. Rappor-
teringen omfattar hela kedjan från ”jord
till bord”, det vill säga infektion hos
människa och djur, samt förekomst av
zoonotiska smittämnen i livsmedel och
foder. Dessutom redovisas resultat från
antibiotikaresistensövervakning och
sjukdomsutbrott relaterade till livsme-
del. Syftet med rapporteringen är att få
en överblick över sjukdomssituationen
på djur och människa, förekomst av
zoonotiska smittämnen i livsmedel och
foder och eventuella förändringar från
år till år.

ZOONOTISKA SMITTOR
Informationen från Sverige samman-
ställs i zoonosrapporten (Trends and
Sources of Zoonoses and Zoonotic
Agents in Humans, Foodstuffs, Animals
and Feedingstuffs) av Zoonoscenter vid
SVA, tillsammans med Livsmedels-
verket (SLV), Jordbruksverket (SJV) och
Smittskyddsinstitutet (SMI). Zoonos-
rapporten omfattar de zoonotiska smit-
torna salmonella, campylobacter, listeria,
verocytotoxisk Escherichia coli (VTEC),
tuberkulos, brucellos, yersinios, trichi-
nellos, echinococcos, toxoplasmos och
rabiesinfektion.

Här presenteras i korthet resultat från
2004 för Salmonella och Campylobacter.
För övriga smittämnen hänvisas till
Zoonosrapporten på SVAs webbplats,
www.sva.se.

Zoonosrapport 2004
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SOFIA BOQVIST, VMD.*

FIGUR 1. Antal rapporterade fall (infekterade besättningar) av salmonellos hos slaktkyckling 1968–2004. Ur Zoonosrapporten 2004.
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SALMONELLA
Provtagning i det svenska salmonella-
kontrollprogrammet under 2004 visade
att praktiskt taget allt inhemskt produ-
cerat kött är fritt från salmonella.
Provtagning av fjäderfä, nöt och svin på
slakterierna visade att mindre än 0,1
procent av proverna var positiva (Figur
1 och 2). Under året smittades två 
hönsbesättningar med salmonella, två
slaktkycklingbesättningar, åtta nötbe-
sättningar och ingen svinbesättning.
Detta avviker inte från förväntat antal
och visar att det svenska kontrollpro-
grammet är effektivt. Även salmonella-
provtagning i butikerna visar att situa-
tionen är stabil i Sverige. Endast 0,1
procent av de livsmedel som provtogs i
butikerna var positiva för salmonella.
Det totala antalet personer som rappor-
terades ha insjuknat i salmonellos mins-
kade för femte året i rad och uppgick till
3 562. Av dessa uppgavs 497 personer
ha smittats i Sverige.

CAMPYLOBACTER
Resultat från campylobacterprogrammet
hos slaktkyckling visar att 429 (14 %) av
3 019 provtagna slaktgrupper var smit-
tade med Campylobacter med en tydlig
säsongsvariation med flest positiva
flockar under sommaren. Antalet positiva

flockar minskade jämfört med 2003.
Totalt rapporterades 6 169 personer ha
insjuknat i campylobacterios, vilket är
en minskning jämfört med 2003. Av
dessa smittades 2 108 personer i Sverige.
Även på människa rapporterades flest
fall under sommaren.

NY UTFORMNING 
Med syftet att harmonisera insamlandet
av information för att lättare kunna
jämföra situationen i de olika EU-
länderna har den Europeiska livsmedels-
myndigheten (EFSA) tillsammans med
medlemsländerna reviderat utform-
ningen av rapporten. Eftersom revide-

ringen har medfört att rapporten för
2004 är betydligt mer omfattande än
tidigare kommer publicering endast att
ske på internet (zoonosrapport, grafer:
www.sva.se), alternativt kan en CD-rom
skiva beställas från Zoonoscenter på
SVA (018-67 40 00). Vissa tabeller har
utelämnats i rapporten eftersom infor-
mation inte var tillgänglig, bland annat
på grund av att zoonossituationen i
Sverige skiljer sig från många andra EU-
länder.

*SOFIA BOQVIST, VMD, Statens veterinärmedi-
cinska anstalt, Zoonoscenter, 751 89 Uppsala.

FIGUR 2. Antal rapporterade fall (infekterade besättningar) av salmonellos hos nötkreatur 1968–2004. Ur Zoonosrapporten 2004.

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

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

Skriftlig ansökan skall ha inkommit till Sveriges Veterinärförbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm senast måndagen den 3 oktober
2005.
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Den 2–4 juni var det dags igen för
generalförsamlingsmöte i den Euro-
peiska veterinärfederationen, FVE.
Värd för sommarens möte var
Frankrike, som valt att förlägga
mötesplatsen till Nice på franska
Rivieran. Sverige och de andra nor-
diska länderna fanns representerade
på mötet, vars viktigaste punkter
sammanfattas här.

Sommarvarma vindar och vajande pal-
mer mötte delegaterna i årets första
generalförsamling för FVE, när delta-
garna klev av planet i Nice vid Medel-
havskusten. Mötesprogrammet var dess-
värre välfyllt, varför de exotiska miljöerna
oftast bara kunde avnjutas på promena-
derna till och från möteslokalerna.

För de svenska och nordiska delega-
terna blev det som vanligt en extra

mötesdag, då det nordisk/baltiska ord-
förandemötet gick av stapeln redan den
1 juni. Här samordnade de nordiska och
baltiska delegationerna sina åsikter i
aktuella frågor, för att med en gemen-
sam linje bli starkare vid eventuella
omröstningar i den kommande general-
församlingen. 

Då frågorna på FVEs dagordning
mest handlade om fastslående av organi-
sationens kommande strategiplan, rörde
den nordiska diskussionen denna gång
mest principer om vilka uppgifter fede-
rationen ska ägna sig åt fram till 2010.

En annan grupp som hade förmöte
den 1 juni var den som på franskt för-
slag bildats för att kartlägga auktorisa-
tionen av veterinärer i olika länder.
Svensk delegat i denna grupp är Lena
Stengärde.

STATUTORY BODIES
Gruppen arbetar med frågor som rör
möjligheten för veterinärer att arbeta i

alla EUs medlemsländer. Länder och
även kunder har ett behov av att enkelt
kunna kontrollera att veterinärer som
arbetar verkligen är veterinärer med rätt
att praktisera. Kraven för att få praktisera
varierar mellan medlemsländerna och
också vem som utfärdar legitimation
och rätten att praktisera. I vissa länder är
det statliga verk och i andra länder är det
så kallade statutory bodies. Statutory
bodies är ickestatliga kontrollorgan.

Inom FVE-gruppen finns två viljor.
Den ena är att harmonisera alla länder i
EU avseende hur kontrollen går till.
Den andra något mer realistiska är att
kartlägga hur respektive medlemsland
handhar dessa frågor och därefter skapa
ett nätverk med information och kon-
taktadresser för respektive land.

Gruppen inom FVE arbetar för när-
varande med kartläggningen. Genom
enkäter tar gruppen reda på hur krav och
beslutsgång i länderna ser ut och doku-
menterar de olika systemen. Därefter
ska ett nätverk skapas. Önskvärt inför
framtiden är ett system där det finns en
kontaktadress per land som kan ge svar
på om en person är veterinär eller inte.

UEVP
Den 2 juni startade det egentliga mötes-
programmet genom att FVEs sektioner
UEVP (som representerar veterinära
praktiker), UEVH (med företrädare för
livsmedelshygieniker) och EASVO
(organisationen för myndighetsveteri-
närer) träffades i separata möten.
Samlingsplatsen för alla sammanträdena
var imponerande Acropolis Conference
Center i Nice, en enorm konferensan-
läggning med inspiration från det antika
Grekland.

Vid UEVPs generalförsamling höll
Remi Gelle, UEVPs franske avgående
ordförande, ett kort och tårdrypande tal
där han tackade för sig och hälsade alla

FVE-möte på Rivieran
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS, MARGARETA WIDELL OCH LENA STENGÄRDE

FVE-mötet ägde rum i Nice vid Medelhavskusten, men de exotiska miljöerna kunde
oftast bara avnjutas på promenaderna till och från möteslokalerna.
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välkomna till det vackra Nice. Ny styrelse
för UEVP valdes, där Christophe Buhot
från Frankrike utsågs till ordförande. 

Under det senaste halvåret har UEVP
anlitat lobbyorganisationen EURALIA
för att kunna hjälpa FVE att påverka
och bereda frågor. EURALIA har arbe-
tat specifikt med ett fåtal frågor, till
exempel erkännande av yrkeskvalifika-
tioner. FVE:s personal i Bryssel är nöjda
med samarbetet och anser att de får god
hjälp av EURALIA.

Leonardoprojektet som pågått under
mer än fyra år slutrapporterades.
Leonardoprojektet strävar efter utbildade
veterinärassistenter och en harmonise-
ring av utbildningen i EUs medlemslän-
der. Under de gångna åren har en inven-
tering över vad sköterskor och tekniker
gör utförts. I inventeringen ingår även
vilka krav som finns på utbildning för
dessa personalkategorier och vilka för-
väntningar olika personalkategorier har
på varandra. Leonardoprojektet förordar
utbildning, samarbete, vill underlätta
anställningar och öka rörligheten av tek-
nisk personal inom EU. Inom projektet
har en databas skapats. Genom den
kommer ytterligare information att
samlas under de kommande åren.
Projektet har en hemsida där det går att
hitta lediga arbeten i medlemsländerna,

villkor för arbete, lön och olika länders
utbildningar för sköterskor eller tekni-
ker. För närvarande deltar ett tiotal 
länder (inte Sverige) men Leonardo-
projektet vill gärna att fler länder deltar.
Hemsidans adress är: www.snvel.fr/
focus/Anglais/accueil/index.html

UEVP har en arbetsgrupp som arbe-
tar med frågan om vidareutbildning av
praktiserande veterinärer och en möjlig-
het för dessa att specialisera sig djurslags-
vis. Systemet förekommer redan i vissa
länder, däribland Holland, Danmark
och Sverige. UEVP arbetar med riktlin-
jer som skall kunna följas av alla med-
lemsländer så att specialiseringen kan
erkännas i fler länder än det land där
den utfärdats. Som arbetsnamn kallas
specialiseringen acknowledged veterina-
rian, men det har varit mycket svårt 
att enas om en titel. Skillnaden på 
den svenska djurslagsspecialiseringen
och acknowledged veteriarians är att en
acknowledged veterinarian måste fort-
sätta arbeta inom sitt område och vidare-
utbilda sig årligen för att få behålla titeln.

En annan arbetsgrupp arbetar med
fort- och vidareutbildning. I flera län-
der, t ex Ungern, är det ett krav att prak-
tiserande veterinärer vidareutbildar sig
varje år. Hur mycket utbildning som
krävs årligen varierar mellan länderna.

Inom FVE och UEVP finns de som vill
göra systemet obligatoriskt i alla FVEs
medlemsstater. Eftersom kraven för att
vara veterinär styrs av lagstiftning i vissa
länder, t ex Sverige, har UEVPs arbets-
grupp nöjt sig med ett frivilligt pro-
gram. Dock rekommenderas att alla
medlemsländer inför dokumentering av
frivillig vidareutbildning. Vidareutbild-
ning mäts i timmar i dokumentet. 20
timmars fackkunskap, t ex i form av
kurser eller konferenser och 20 timmar
annan vidareutbildning rekommenderas.
Till annan vidareutbildning räknas att
läsa artiklar, auskultera, hålla föredrag,
skriva artiklar och gå kurser som inte
tillför fackkunskap. För en acknowl-
edged veterinarian krävs fler timmar
fackkunskap årligen än för veterinären
utan denna titel.

UEVH 
Vid hygienikerorganisationen UEVHs
möte närvarade representanter för 19
länder, totalt 23 personer. Mötet leddes
av ordförande Robert Huey med
bistånd av resten av styrelsen.

EU-frågor, hygienlagstiftning
Sean O’Laoide från Irland informerade
om att dekontaminering av kött från
fjäderfä, informationsflöde i livsmedels-
kedjan (FCI) och HACCP i små företag
är frågor som just nu är i ett dynamiskt
skede. FVE kan fortlöpande ge snabb
input till kommissionen och frekventa
kontakter förekommer. Det förtjänar att
poängteras att FVE medverkat till att
förbättra regelverken ur veterinär syn-
vinkel i flera fall.

Dekontaminering
FVE har i ett policydokument
(FVE/99/020) uttalat sig emot dekonta-
minering, dvs reduktion av bakterier på
kött med hjälp av kemikalier. Det finns
farhågor att dekontaminering kan
användas som ett slutsteg i stället för
god produktions- och hanteringshygien.
Förordningen föreslår att det är tillåtet
för fjäderfäkött under vissa förutsätt-
ningar. Bland annat ska generella hygien-
krav uppfyllas i alla produktionsled,
myndigheten får endast tillåta dekonta-
minering i enstaka fall och det ställs krav
på att produkterna ska märkas.

Samlingsplatsen för alla sammanträdena var imponerande Acropolis Conference Center,
en enorm konferensanläggning med inspiration från det antika Grekland.
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Mötet förde en intensiv diskussion i
frågan. Det fanns en stor enighet att
behålla FVEs resolution och att försöka
påverka till en ändring av skrivningen i
kommissionens dokument så att det blir
mer inskränkt. Mötet var fortfarande
principiellt emot dekontaminering. Om
det ändå ska användas ska det vara noga
reglerat. Dekontaminering får inte bli
rutinmetod utan ska användas endast i
undantagsfall och noga reglerad.

Informationsflöde i livsmedels-
kedjan (FCI)
Food Chain Information (FCI) har
under arbetet med hygienpaketet varit
en av grundpelarna för ett modernt och
riskbaserat tänkande. Kommissionen
har arbetat med förslag på hur informa-
tionen ska hanteras. Bland annat har det
föreslagits att officiell veterinär ska intyga
att han/hon sett den information som
djurägaren skickar till slakteriet. UEVH
och FVE har motsatt sig ett sådant för-
farande eftersom det kan ge ett vilse-
ledande intryck. FCI är en information
mellan djurägare och slakteri. Den får
inte förväxlas med någon form av vete-
rinärintyg. Efter att detta påpekats för
kommissionen är det glädjande att kravet
på veterinär underskrift nu är borttaget.

Mindre glädjande är att en övergångs-
period på fyra år är föreslagen för övriga
djur utom fjäderfä. Under den perioden
är det upp till medlemsländerna att
genomföra försök för att implementera
informationssystem. UEVH ansåg att
systemet ska införas så fort som möjligt,
och att en flerårig övergångsperiod är
oacceptabel.

UEVH-mötet fastslog ett antal prin-
ciper för FCI, vilka ska förmedlas till
kommissionen via FVEs styrelse. Några
av dessa är att FCI är industrins ansvar,
att inte kräva veterinärt intygande i
kommunikationen av FCI och att FCI
ska vara tillgänglig men inte alltid 
behöver översändas. Mötet beslutade
också att föreslå att utvärdering och
översyn av förordningen bör göras efter
övergångsperioden, och att FVE upp-
manar kommissionen att korta av perio-
den till två år, ett för försök och ett för
implementering.

HACCP i små företag 
Kommissionen har producerat flera
dokument som haft inriktningen att
införa någon form av ”förenklad”
HACCP för små företag. Grunden är att
alla livsmedelsproducenter ska ha egen-
kontroll med HACCP. Samtidigt som
diskussioner pågått om hur man ska
definiera ”små” företag presenteras ett
nytt dokument (SANCO/1515/2005).
Detta har ännu inte nått UEVHs styrelse,
men initierade uppger att man generellt
vill tillåta tillämpning av HACCP-prin-
ciper i stället för full HACCP. Summan
är alltså att många anläggningar inte
behöver använda HACCP.

Mötet ansåg att HACCP-principer
alltid bör vara en del av ett kontroll-
system, och uppdrog åt FVEs ad hoc-
grupp att studera befintliga dokument
om HACCP-implementering.

Anskärning bör fortsätta 
EFSA (European Food Safety
Authority) har uttalat sig i frågan om

vad man kan hitta vid köttbesiktning
vid granskning, palpation och anskär-
ning. Visserligen är det få förändringar
av hygienisk betydelse som kräver
anskärning, men det man missar är dynt
och tuberkulos. Av den anledningen är
myndighetens nuvarande uppfattning
att anskärning bör fortsätta tills alterna-
tiva metoder för kontroll finns.

Spårbarhet för hästar
Under den del av mötet som var gemen-
sam med EASVO (sektionen för myn-
dighetsveterinärer) konstaterades att ett
centralt hästregister saknas och att vi
därför måste förlita oss på hästpass för
restsubstanskontroll av hästar. Märk-
ning med mikrochips kommer först om
flera år med början på föl. Mötet ansåg
att FVE bör försöka föra frågan framåt
med kommissionen.

EASVO
Under EASVO-mötet diskuterade myn-
dighetsveterinärer från FVEs med-
lemsländer bland annat utbildning av
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Jan Vaarten, FVEs verkställande direktör, är en av de FVE-medarbetare som aktivt med-
verkat till att förbättra regelverken ur veterinär synvinkel.

Spårbarheten av hästar för restsubstans-
kontroll är dålig idag, då den bara 
bygger på de lättförfalskade hästpassen.
FVE kommer att försöka föra frågan
framåt med kommissionen.

➤
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officiella veterinärer. EU-kommissionen
håller på att utarbeta planer på hur trä-
ning av officiella veterinärer ska gå till,
och vilka moment ett sådant utbild-
ningsprogram ska innehålla. Kommissio-
nen har i detta arbete vänt sig till FVE
för synpunkter, men även för aktivt del-
tagande i utbildningsprogrammen.

Kommissionen vill idag ha allt större
kontroll över kunskapen hos officiella
veterinärer, men olika länder har fort-
farande mycket olika system för att utse
en sådan. Frankrike t ex kräver upp till
två års tilläggsutbildning efter examen,
innan en veterinär får utföra officiella
uppgifter. På Irland och i Sverige räcker
det med att man får en statlig tjänst för
att bli utsedd till officiell veterinär.
EASVO-mötet beslutade därför föreslå
att FVE i sin strategiplan tydliggör
behovet av att de nationella central-
myndigheterna ansvarar för likartad
utbildning, support och infrastruktur
för officiella veterinärer. Veterinärerna
ska inte förväntas behärska den allt mer
komplexa lagstiftningen utan detta stöd.

Två inspektörer mördade
På franskt initiativ diskuterade EASVO
även de så kallade ”cross-compliance”-
kontroller som görs enligt EUs nya
bidragsregler. Reglerna innebär bland
annat att jordbruksbidrag inte betalas ut
om inte besättningens djurskyddsin-
spektioner blir godkända. I Frankrike
har lantbrukarna blivit mycket upprörda
över dessa nya krav, och det har gått så
långt att två franska djurskyddsinspek-
törer blivit mördade av en uppretad
lantbrukare. Den franska bondeorgani-

sationen tog dessutom inte klart avstånd
från morden, vilket än mer oroar franska
veterinärer och inspektörer.

EASVO-delegaterna beslutade upp-
dra åt FVE att pressa kommissionen på
klara regler om hur kontrollerna ska gå
till, och vem som ska besluta om bidrag
kan betalas ut eller inte. Många franska
veterinärer vågar idag inte bli ihopkopp-
lade med ”cross-compliance”-kontroller,
av rädsla för fysiska repressalier.

GENERALFÖRSAMLINGEN
Efter de två dagarnas förspel var det dags
för FVEs generalförsamling att samlas
och ta de avgörande besluten. Inled-
ningsvis informerades om EVERI, en ny
FVE-sektion under bildande. Den ska
organisera veterinärer i forskning och
undervisning. Sektionen kommer att
accepteras när den kan visa att dess eko-
nomi är solid, vilket förväntas ske under
nästa generalförsamling.

Strategisk plan
Resten av församlingens första dag ägna-
des åt att diskutera FVEs strategiska
plan fram till 2010. FVE-styrelsen hade
anlitat en professionell debattledare för
att stimulera diskussionerna, men denne
pratsamme irländare gick till en början
så snabbt fram i agendan att många
FVE-delegater inte hann med att kom-
mentera. 

Så småningom fick debattledaren
sakta ner på genomgången av den
föreslagna planen, och synpunkter från
medlemländerna kunde lättare fram-
föras. Många ansåg att utkastet till stra-
tegisk plan för de kommande åren är ett

bra bakgrundsdokument men att det
saknar konkreta förslag på vad som ska
göras. Nästa steg blir att redovisa detta i
separat dokument. Vissa ansåg också att
det behöver framgå tydligare att FVE
jobbar för att stärka veterinäryrket i
Europa. Rollfördelningen framför allt i
kommunikationsfrågan är viktig. Från
Sverige påpekades att FVE ansvarar för
lobbying mot bland annat kommissio-
nen, men att nationell information och
lobbying är ett ansvar för nationella
organisationer.

FVE-styrelsen antecknade givna syn-
punkter och lovade återkomma med ett
slutligt utkast till strategiplan vid nästa
generalförsamling.

Övriga frågor
Eftersom diskussionerna om den strate-
giska planen tagit en hel dag i anspråk,
blev övriga ämnesområden mycket
komprimerade. Bland annat hade FVE-
styrelsen helt strukit punkten ”Animal
welfare”, vilket de nordiska delegatio-
nerna protesterade mot. FVE-styrelsen
konstaterade att denna normalt stående
punkt på agendan fallit bort av misstag,
och lovade återinföra den till nästa gene-
ralförsamling.

Med anledning av det nordiska ut-
spelet gavs djurskyddsfrågorna ändå ett
relativt stort utrymme under mötets
andra dag. FVE-kansliet informerade
bland annat om det nya EU-direktiv för
välfärd hos slaktkycklingar som fast-
slagits av EU-kommissionen bara någon
dag tidigare. FVE har lagt synpunkter
på förslaget, och kunde konstatera att
vissa delar rörande djurkontroll och
uppföljning fortfarande är otillräckliga.

I fråga om veterinärläkemedel hade
FVE-kansliet tagit fram en lathund för
alla veterinära praktiker, hur man rätt
väljer preparat för att följa EUs så kallade
kaskadregelverk. Denna lathund delades
ut till medlemsländerna, och ligger nu
tillgänglig för veterinärförbundets med-
lemmar på förbundets hemsida
www.svf.se

FVE-kansliet hade även utfört ett
beundransvärt lobbyarbete för att påver-
ka det EU-direktiv som styr erkännande
av professionella kvalifikationer, och
som slogs fast av EUs ministerråd bara
några dagar senare (den 6 juni). I det

Efter två dagars förspel var det dags för FVEs generalförsamling att samlas. Den sittande
FVE-styrelsen blev under mötet omvald ytterligare en mandatperiod.
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ursprungliga förslaget hade EU-kom-
missionen lagt allt för stor tyngdpunkt
på att underlätta fri rörlighet av yrkes-
människor mellan olika länder, utan att
ta hänsyn till skillnaderna i kunskaper
och utbildning i länderna. Viss kontroll
av minimikunskaper för veterinärer som
vill börja jobba i ett annat EU-land
finns nu med i direktivet, även om FVE
hade velat gå längre. De stora skillnader
som idag finns inom EU vad gäller
grundutbildning och examinationskrav
för veterinärer, gör att djursjukvård och
folkhälsoarbete riskerar att försämras i
vissa länder vid stor inflyttning av vete-
rinärer.

Inbjudna föredragshållare
Som vanligt vid FVEs generalförsam-
lingar fanns ett antal prominenta inbjud-
na föredragshållare med i dagordningen.
Denna gång gästades mötet av OIEs
(Office International des Epizooties)
generaldirektör Bernard Vallat, sektions-
chefen John McEvoy från FVO (Food

and Veterinary Office) på Irland och
Sveriges egen Heriberto Rodríguez-
Martinez från SLU, men nu i egenskap
av ordförande i den europeiska gruppen
för utvärdering av veterinära utbildningar.

Bernhard Vallat berättade om OIEs
verksamhet som intresseorganisation 
för säker världshandel med djur och
djurprodukter. OIE har traditionellt
fokuserat på globalt smittskyddsarbete,
men har på senare år även börjat arbeta
med djurskyddsrekommendationer på
världsnivå. – OIE har 167 medlemslän-
der, så när OIE talar i veterinära frågor
måste världens makthavare lyssna,
menade Vallat.

John McEvoy är chef för FVOs rest-
substanssektion, och redogjorde för EU-
myndighetens ansvarsområden och
arbetssätt. FVO har ca 80 inspektörer
anställda, de flesta veterinärer. Dessa
kontrollerar om det inspekterade landet
har ett kontrollsystem, om systemet kan
fungera och hur det fungerar. FVO-
inspektionerna leder ofta till förbättrade

rutiner och ändrade lagar i de besökta
länderna, men ibland till juridiska åtgär-
der från EU.

Heriberto Rodríguez-Martinez slutli-
gen beskrev den fortlöpande utvärdering
av europeiska veterinärhögskolor som
utförs av en arbetsgrupp tillsatt av
EAEVE (European Association of
Establishments for Veterinary Edu-
cation) och FVE tillsammans. Det
nuvarande frivilliga utvärderingssystemet
ses som mycket effektivt av vissa länder,
men för svagt av andra. Hans arbets-
grupp vill därför utarbeta en förbättrad
utvärderingsrutin, uppbyggd som en
tvåstegsraket. I det första steget ska
utbildningsanstalten utvärderas, och om

den blir godkänd där sker en andra, mer
detaljerad granskning. Förslaget till ny
granskningsrutin ska vara helt klart i
september, och diskuteras under FVEs
nästa generalförsamling i november.

AVSLUTNING
Fyra innehållsrika dagar var därmed till
ända, och medlemsländerna liksom
FVE-kansliet kunde åka hem med nya
kunskaper, intryck och uppdrag i bagaget.

Nästa generalförsamling äger rum i
Bryssel den 17 november, när det oupp-
hörliga arbetet att stärka veterinärpro-
fessionen i Europa tar sitt nästa steg.  ■

I fråga om veterinärläkemedel har FVE-kansliet tagit fram en lathund för alla veterinära
praktiker, hur man rätt väljer preparat för att följa EUs kaskadregelverk.

Heriberto Rodríguez-Martinez från Sverige
beskrev den fortlöpande utvärdering av
europeiska veterinärhögskolor som utförs
av en europeisk arbetsgrupp.
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Veterinärklinik säljes
Välrenommerad smådjursklinik säljes till veterinär med gedigen erfarenhet.
Kliniken har ett gott patientunderlag och ligger i närheten av Stockholm och
Arlanda flygplats.

Gasnarkos, röntgen och blodanalys ingår i utrustningen; kliniken nyttjar en
hyrd lokal på ca 80 m2 med trevliga rastningsytor. Verksamheten omsätter ca
1,2 milj SEK/år på deltidsbasis och har en god utvecklingspotential.

För närmare information se www.marstasmadjursklinik.se och ta kontakt med
Marianne Hård af Segerstad, tel 08–591 192 20, mobiltel 070–221 84 15.
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Integrationsfrågor och rehabilitering
behandlades vid årets träff för det
veterinära kollegiala nätverket.
Liksom 2003 genomfördes denna
utbildningsdag gemensamt med
läkarnas och tandläkarnas mot-
svarigheter. Mötet ägde rum i
Sigtuna i maj, och samlade ett
hundratal intresserade deltagare.

INTEGRATION SVÅRT
Dagen inleddes med att samtliga för-
bund redogjorde för vilka utbildnings-
vägar som finns för utländska läkare,
tandläkare och veterinärer som kommer
till Sverige. Karin Östensson berättade
om TUVE-utbildningen av veterinärer
från länder utanför EU, en satsning som
imponerade på de övriga förbunden och
föranledde komplimanger för hur väl
veterinärerna tagit sig an denna fråga.

Hur svårt det kan vara att etablera sig
som utländsk läkare i Sverige fick vi
sedan veta när överläkare Heba Shemais
beskrev sin egen krokiga väg till nu-
varande position. Mycket livligt och
engagerat beskrev hon hur det kändes
att från att ha varit ”bäst i klassen”
hemma plötsligt befinna sig i en situa-
tion där man inte förstår något och inte
heller förväntas kunna sitt yrke på ett
tillfredsställande sätt. Mycket envishet,
styrka och energi måste man satsa för att
ta sig fram i det nya landet och man
måste också vara beredd på att hamna i
ganska förödmjukande situationer
ibland i kontakten med olika handläg-
gare på arbetsförmedlingar och andra
myndigheter. Inom Läkarförbundet har
man bildat en intresseförening för de

utländska kollegerna, där man kan få
hjälp med information, utlåning av
kurslitteratur och allmän rådgivning.

ATT LÄKA EN LÄKARE
Solveig Klintberg-Larsson, specialist i
psykiatri, berättade sedan om sina erfa-
renheter av att rehabilitera vårdpersonal.
Detta innebär särskilda problem: en bra
läkare ska klara sig själv och inte bli sjuk,
de har mycket svårt att blotta sig inför
kolleger. En informativ genomgång
gjordes av stressrelaterade reaktioner,
varningssignaler och symtombild som
kan leda fram till utmattningssyndrom.
Deltagarna fick veta vid vilken nivå man
fortfarande kan åtgärda problemen

innan de ofelbart leder till svårare situa-
tioner, depression och kanske till och
med självmordstankar. Man måste
använda kollegialiteten empatiskt och
framför allt hjälpa till att återupprätta
självkänslan. 

Olika typer av behandlingsalternativ
berördes och vikten av att upprätta en
genomtänkt rehabiliteringsplan. Slut-
ligen berördes också mobbning, god
arbetsmiljö och förebyggande faktorer i
livssituationen.

VETERINÄRA NÄTVERKET
Efter det gemensamma programmet
hade det veterinära nätverket en egen
diskussion och genomgång av vad som

Fortsatt utbildning för
Kollegiala Nätverket
TEXT: CHRISTINA AROSENIUS OCH AMELIE LOTHIGIUS

Solveig Klintberg-Larsson (till vänster) och Heba Shemais pratade om stressrelaterade
reaktioner respektive svårigheten att etablera sig som utländsk läkare i Sverige.

➤
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hänt sedan förra årets utbildningsdag.
Man enades om att det vore värde-
fullt att även få med utländska veteri-
närer med svensk arbetslivserfarenhet i
nätverket. 

Att nätverket fyller en funktion vitt-
nades det också om, varje gång det har
annonserats i SVT har deltagarna fått
samtal. 

En fråga som ofta kommer upp är
ansvarsnämnden och rädslan för att bli
anmäld och hur jobbig processen är för
dem som blivit anmälda. Framför allt är

det den långa utdragna handläggnings-
tiden som är påfrestande, det känns som
en ändlös kommunikation mellan de
inblandade parterna innan beslutet änt-
ligen kommer. Deltagarna framförde
också önskemål om en gemensam träff
med förbundets förtroenderåd och
arbetsmiljögruppen för att utbyta infor-
mation och diskutera t ex arbetsmiljö-
frågor, rehabilitering, skyddsombud m m.
Från förbundsstyrelsens arbetsmiljö-
grupp deltog Evamarie Lewin i samman-
komsten.  ■
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Delar av det veterinära nätverket diskuterar dagens ämnen med företrädare för veterinär-
förbundet. Fr v: Evamarie Lewin, Herbert Lundström, Karina Burlin och Amelie Lothigius.

❘ ❙ ❚ noterat

Nya riktlinjer för ligghallar

❘❙❚ Nya riktlinjer ska vägleda kommuner

och länsstyrelser vid bedömning om att

ge dispens från att ha ligghall till ute-

gångsdjur, kungjorde Djurskyddsmyndig-

heten den 22 juli. Dispens kan utfärdas

om man kan garantera att djuren skyd-

das från dåligt väder och att de alltid 

har tillgång till en ren och torr liggplats.

Kommuner och länsstyrelser har tidigare

gjort mycket olika bedömningar om skog

kan ge likvärdigt skydd som ligghall.

Djurskyddsmyndigheten har därför tagit

fram riktlinjer för att vägleda tillsynsmyn-

digheterna i dispensärenden. Riktlinjerna

bygger på en sammanställning av till-

gänglig forskning inom området. Dispens

från ligghallskravet är möjligt om man

kan bevisa att djuren alltid kan få skydd

mot väder och vind och en ren och torr

liggplats utan ligghall. Vidare krävs även

styrkande av att djuren kan få skydd

genom fotografier och yttranden från

djurskyddsinspektör och länsveterinär.

I dispensansökningarna anges ofta att

skogen ska skydda djuren från väder och

vind. Men tät barrskog uppfyller inte 

alltid kravet på att kunna motsvara en

ligghall och lövskog kan inte göra det.  ■
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Sommaren brukar inte vara en
framgångsrik period att ordna vete-
rinära fortbildningsaktiviteter på i
Sverige, men alla regler har undan-
tag. I juli samlades närmare 200
veterinärer i Falsterbo, för att delta i
ett symposium om behandling och
rehabilitering av sporthästar.
Arrangemanget gick parallellt med
den stora ryttartävlingen Falsterbo
Horse Show.

I ett jättelikt tält, tio meter från tävlings-
banan och med speakerhögtalaren precis
utanför knuten, samlades närmare 200
veterinärer för att fortbilda sig i sport-
hästmedicin. Platsen var Falsterbo
Horse Show, dagen den 8 juli och vädret
soligt och varmt. Förutsättningarna var
därmed goda när Andrew Bathe från
Rossdales Equine Hospital i New-
market, England, inledde sitt minisym-
posium om behandling och rehabilite-
ring av sporthästar. Initiativtagare och
värd för symposiet var läkemedelsföreta-
get Boehringer Ingelheim Vetmedica.

– Nyckeln till en framgångsrik
behandling av sporthästar är mer än
något annat en korrekt diagnos, inledde
Andrew Bathe sin föreläsning, till tonerna
av den amerikanska nationalsången. Det
pågick nämligen prisutdelning efter för-
middagens hopptävling utanför tält-
duken, och hyllningarna av den ameri-
kanska segrarinnan förtog något av
Bathes inledningsbudskap.

GRUNDLIG DIAGNOSTIK 
REKOMMENDERAS
När man utreder nedsatt prestation hos
en tävlingshäst räcker det inte att se 
hästen trava i en rät linje och att utföra
böjprover. Mycket är vunnet om man
observerar hästen på olika underlag,

riden av ägaren/ryttaren men också
riden av en annan ryttare, poängterade
Andrew Bathe. Han demonstrerade
dessa ord med en videofilm av en häst
där ryttaren klagade över att hästen tap-
pade i prestationsförmåga efter någon
timmes hårt arbete. Ryttaren visade sig
vara kraftigt överviktig, vilket gjorde att
hästen inte orkade hålla tempot efter en
längre tids ridning. – Här var en bant-
ningskur för ryttaren den bästa medici-
nen, kommenterade Bathe.

Alla fall går dock inte lika enkelt att
åtgärda, och Andrew Bathe redogjorde
på ett tydligt och pedagogiskt sätt för
injektionspunkter vid olika typer av dia-
gnostiska analgesier. Hos sporthästar såg
han oftast smärtblockering efter injek-
tioner i subtarsal- och subkarpalregio-
nerna, i sakroiliakaregionen, i ryggen
och t o m runt cervikalkotornas leder.
Beträffande bilddiagnostiska hjälpmedel
förordade Andrew Bathe ultraljudsun-
dersökning, främst för mjukdelar och

senor i metakarpalområdet. Även termo-
grafiska undersökningar hade Bathe haft
stor nytta av för att klargöra mjukdels-
skador i benen, liksom hovproblem.

BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER
Beträffande behandlingar av ortopediska
lidanden förespråkade Andrew Bathe i
första hand de beprövade metoderna
med intrasynoviala kortikosteroidinjek-
tioner i lågdos och hyaluronsyra.
Systemiska behandlingar med hyaluro-
nan eller glykosaminoglykaner hade han
bara sett liten effekt av, och han hade
ännu sämre erfarenhet av orala brosksti-
mulerande substanser.

En behandlingsmetod som Andrew
Bathe däremot rekommenderade var
stötvågsterapi. Den ger en bra effekt på
lindriga till måttliga hältor från ytliga
senor och ligament, har få biverkningar
och är populär hos djurägarna. I en egen
studie av 70-talet hästar med liknande
benskador registrerade Bathe att 89 pro-

Veterinär träffpunkt i Falsterbo
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

– Nyckeln till en framgångsrik behandling av sporthästar är mer än något annat en kor-
rekt diagnos, framhöll Andrew Bathe vid veterinärsymposiet i Falsterbo.
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cent av patienterna återgick till full
funktion efter stötvågsbehandlingen.
Förutom benlidanden hade Bathe fram-
gångsrikt behandlat onda hästryggar
med stötvågor, och inte minst sina egna
ömmande senor. – Jag kände en avse-
värd förbättring efter behandlingen,
konstaterade han.

BETYDELSEFULL REHABILITERING
Avslutningsvis ville Andrew Bathe lyfta
fram betydelsen av en korrekt rehabili-
tering, för en lyckad behandling. En
böjsensskada t ex kräver mellan nio och
tolv månaders kontrollerad motion för

att läka helt. Många veterinärer under-
värderar omfattningen av den rehabilite-
ring som behövs för att en häst ska
utveckla full muskelstyrka efter en kro-
nisk skada, trodde Bathe. Enkla hjälp-
medel som hoppinnar på marken kan
också hjälpa till att träna hästen rätt, så
att den lyfter bättre på fötterna. Vikten
av rätt ridteknik och utrustning ville
Andrew Bathe inte heller underskatta.
Han hade sett åtskilliga fall där ryttaren
investerat i dyra gelékuddar under
sadeln, som snarare förvärrade trycket på
hästryggen än förbättrade situationen.

Veterinären har en starkare position

än någonsin att ta en aktiv roll i behand-
ling och rehabilitering av tävlingshästar,
sammanfattade Andrew Bathe. Om
veterinären förutom sina veterinärmedi-
cinska kunskaper även behärskar täv-
lings- och träningsteknik, kan samspelet
mellan ryttare och veterinär bli mycket
givande, spådde han. Detta var åhörarna
säkert också övertygade om efter Bathes
föreläsning, då man insåg att denne man
både var en duktig kliniker, en kompe-
tent forskare och en skicklig ryttare.

ELVA HUNDRADELAR FRÅN
SEGERN
Hur gick det på hopptävlingarna då?
Symposiedeltagarna kunde efter före-
draget följa Nations Cup i hoppning
från VIP-plats på läktaren. I en spän-
nande första omgång lyckades Sverige
kvala till finalhoppningen, där bland
andra Malin Baryard ingick i det svenska
laget. Efter den andra omgången hade
Sverige totalt åtta fel, och delade med
det resultatet ledningen med Tyskland
och Holland. Alla tre lagen fick göra
upp om segern i en omhoppning med
en ryttare per land, där svensken Rolf-
Göran Bengtsson började och hoppade
felfritt. Den tyska ryttaren rev ett hinder
och var därmed trea, men holländaren
slutade felfritt och dessutom elva hundra-
dels sekunder snabbare än Sverige. Lite
snöpligt att Sverige blev snuvat på segern
med så liten marginal, men en silver-
medalj är inte heller dålig och de besö-
kande veterinärerna på åskådarplats fick
ett rafflande slut på en givande dag.  ■
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Det svenska laget gjorde bra ifrån sig under Nations Cup, som deltagarna i veterinär-
symposiet kunde följa från VIP-plats.

För att främja svensk hästforskning avsätter ATG, Agria och SLF tillsammans 5 miljoner kronor per år till Stiftelsen
Svensk Hästforskning. 
Information rörande mål, inriktning samt ansökningsförfarande inför 2006 kommer att finnas tillgänglig på respektive
organisations hemsida. Närmare uppgifter kommer också att annonseras och utskickas till berörda institutioner.
Senaste ansökningsdag är den 1 oktober 2005.
Har du frågor kring forskningsstiftelsen?
Kontakta Peter Kallings, forskningschef, Stiftelsen Svensk Hästforskning, mob.tel. 070-527 2011. Adress: Hästsportens
Hus, Solvalla, 161 89 Stockholm. Tel: Vx 08-627 2000, Fax: 08-799 2895 eller via e-post: peter.kallings@nshorse.se.
Ytterligare information finns på hemsidorna: www.atg.se (under ”Hästveterinären”, Forskningsinformation),
www.agria.se (under Veterinär, Agrias forskningsfond) samt www.lantbruksforskning.se (under Forskarservice) – där
även det nya elektroniska ansökningsformuläret kommer att finnas.

Forskningsbidrag 2006

➤
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Under 2005 har ett samarbete 
mellan SVA och Svenska Djur-
hälsovården inletts. Samarbetet –
SVARM-pat – är ett program med
målsättning att bevaka och doku-
mentera resistensutvecklingen hos
bakterier som orsakar sjukdomar
hos lantbrukets djur.

Svensk veterinär antibiotikaresistens-
monitorering, SVARM, har sedan år
2000 formellt svarat för rapportering av
resistensläget hos bakterier från djur.
Avdelning för antibiotika vid Sveriges
Veterinärmedicinska Anstalt, SVA,
ansvarar för den årliga rapporten med
resultat från resistensundersökningar av
zoonosbakterier, indikatorbakterier och
olika sjukdomsframkallande bakterier
från djur. Samtidigt presenteras data
över antibiotikaanvändningen till djur.

Under 2005 har ett samarbete mellan
SVA och Svenska Djurhälsovården
inletts med ekonomiskt bidrag från
Jordbruksverket. Samarbetet – SVARM-
pat – är ett program med målsättning
att bevaka och dokumentera resistens-
utvecklingen hos bakterier som orsakar
sjukdomar hos grisar, nötkreatur och
får. Även vissa bakterier som kan smitta
från djur till människa omfattas av pro-
grammet. Genom samarbetet kommer
ett utökat antal bakteriearter att kunna
undersökas och arbetet med insamling
av isolat kommer att effektiviseras.

PROVER TILL SVA FÖR RESISTENS-
BESTÄMNING
Verksamheten bygger på att praktise-
rande veterinärer och obducenter skickar

in prover till SVA för vidare resistens-
bestämning. Distriktsveterinärstationer,
privatpraktiserande veterinärer och 
regionala laboratorier kommer att infor-
meras närmare om programmet via
hemsidor, nyhetsblad och direktupp-
vaktning. 

För att underlätta arbetet har ett fler-
tal remisser omarbetats för att tydligt
definiera vilka patogener som faller
inom ramen för programmets priorite-
ringar. Tidigare har rutinundersökning
av vissa bakteriearter vid SVA varit
begränsad och man har huvudsakligen
baserat data på undersökningar utförda i
forskningsprojekt. Prover från praktise-
rande veterinärer och regionala obduk-
tionslaboratorier kommer här att vara av
största betydelse för att utöka antalet
bakteriearter och mängden isolat.

Regelbunden återrapportering till pro-
vinsändarna kommer att vara en viktig
hörnsten i programmets arbete.

LÅNGSIKTIG BEVAKNING AV 
RESISTENSUTVECKLINGEN
Arbetsgruppen vid SVA och Svenska
Djurhälsovården har tagit fram en lista
över sjukdomsframkallande bakterier
som kommer att omfattas av program-
met. Exempel på högprioriterade pato-
gener är Escherichia coli och Brachyspira
spp hos grisar och E coli och Pasteurella
spp hos nötkreatur och får. Vidare listas
bland annat Actinobacillus pleuropneu-
moniae, Pasteurella multocida och
Staphylococcus hyicus hos gris samt
Fusobacterium necrophorum hos nötkrea-
tur. Arbetet med insamlingen av isolat
och undersökning av dessa har till viss

SVARM-pat – ett samarbetsprogram
för övervakning av antibiotikaresistens
MALIN LÖVING, leg veterinär.*

SVARM-pat är ett program med målsättning att bevaka och dokumentera resistens-
utvecklingen hos bakterier som orsakar sjukdomar hos grisar, nötkreatur och får.
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del påbörjats och beräknas var i full
gång till hösten 2005.

Det övergripande syftet med pro-
grammet är att främja djurhälsan genom
ett målmedvetet arbete med långsiktig
bevakning av resistensutveckling inom
animalieproduktionen. I förlängningen
finns här också en folkhälsoaspekt med i
bilden. Dessutom kommer rapporterna
att kunna bidra med viktig information
till praktiserande veterinärer avseende
val av antibiotika vid behandling av
sjukdomar hos lantbrukets djur.

*MALIN LÖVING, leg veterinär, Svenska Djur-
hälsovården, 581 92 Linköping.

Ambulant  hästpraktik 
– Vad är bäst för häst?

Kurs för hästengagerade veterinärer i blandad praktik

Kursinnehåll: Föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom aktuella ämnes-
områden med särskild inriktning på hantering av akut hälta, hud, kolik och
akut omhändertagande av föl i fält. Föreläsare är Malena Behring,
Kerstin Bergvall, Gittan Gröndahl och kursledningen.

Målgrupp: Veterinärer med ambulant hästpraktik. 

Målsättning: Praktiskt användbar och att du som deltagare direkt ska
kunna omsätta kursinnehållet i din ambulanta verksamhet för hästar. Kurs-
material erhålls i form av ett datastöd på CD-rom. CD:n innehåller även
handledningar, referat, faktasamlingar, blanketter m.m.

Datum: 13 och 14 oktober 2005
Plats: Mullsjö hotell och konferens
Tider: 13/10 start kl. 09.30 och 14/10 avslutning kl.16.30.

Kursledning: Anna Forslid, tfn 070-640 49 22, anna.forslid@dv.sjv.se
Henrik Hansson, tfn 070-243 3643, henrik.hansson@dv.sjv.se

Anmälan: Rekvirera anmälningsblankett hos Eivor Johansson eller 
Jan Johansson på distriktsveterinärenheten, Jordbruksverket,
tfn 036-15 50 00, fax 036-12 91 11, e-post: eivor.johansson@sjv.se
Distriktsveterinärer anmäler på vanlig blankett för kursansökan.

Anm. tid: Senast 22 september så att kursbekräftelse kan skickas ut
senast 3 oktober. Max 35 deltagare.

Pris: 6 000 kronor exkl. moms. Måltider, logi och kurspärm/CD ingår.

Välkomna!

551 82 Jönköping
036-15 50 00

www.sjv.se/distriktsveterinarerna

Lördagen den tolfte november
anordnas den traditionella
Phlugan-festen anno 2005!
16.30 serveras fördrink utanför
Aulan i undervisningshuset.
Efter fördrink samt femte
årskursens spex serveras mid-
dagen på Ultuna Restaurangen.
Klädsel: Smoking
Kostnad: Vet stud 550:-, övriga
600:- 
Betalas in på B.G 895-5981
Sista inbetalningsdatum: 10/10
Var vänlig ange namn, avgångsår,
födelsedatum samt eventuella
middagsönskemål såsom vegan,
vegetarian, ej svartsoppa, allergier
o.dyl. på inbetalningen.
Eventuella frågor:
v03emli1@stud.slu.se

Hjärtligt Välkomna 
önskar 

VMF:s Klubbverk
genom 

Klubbmästare Emma Lindblad

Phlugan-festen 2005
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Preliminärt program för Veterinärmötet 2005

Datum: 10–11 november 2005

Plats: Undervisningshuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Arrangör: Sveriges Veterinärförbund/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Följande program är preliminärt och kan komma att ändras. Det slutgiltiga programmet kommer att publiceras 
i Svensk Veterinärtidning nr 12, som utkommer den 28 september 2005.

Torsdagen den 10 november 2005

Moderator: Thomas Svensson, 
ordförande SVS

09.00–09.20 Vetenskap  kontra pseudovetenskap
Dan Larhammar, Uppsala Universitet 

09.20–09.50 Behörighetsutredningen
Märit Bergendal, sekreterare utredningen

09.50–10.20 Svenska Djursjukhusföreningen
Ole Frykman

10.20–10.50 K A F F E

10.50–11.10 Djurskyddsmyndigheten
Torsten Jakobsson

11.10–11.30 Djurtandvård
Torbjörn Lundström, leg tandläkare

11.30–11.50 Agria om ersättningsfrågor
Representant från Agria Djurförsäkring

PLENARSESSION
Framtidens djursjukvård – vem är behörig?

Aulan

Aulan

Moderator: Lars Petersson, 
Blå Stjärnans djursjukhus i Borås

12.30–13.15 Uterine surgery – OHE
Dick White,UK 

13.15–14.30 Uterine surgery 
Dick White,UK

14.30–15.15 Pyometra
Ragnvi Hagman, SLU

15.15–15.45 K A F F E

15.45–16.30 Pyometra
Ragnvi Hagman, SLU 

16.30–17.15 Vaginal and vulvar surgery
Dick White, UK

SMÅDJURSSYMPOSIUM
Canine and feline urogenital surgery

Moderator: Palle Brink, ATG

13.00–13.30 Anatomi
Ove Wattle, SLU 

13.30–14.00 Hovbensfrakturer
Helena Pettersson, SLU

14.00–14.30 Hovsprickor
Ove Wattle,SLU

14.30–15.00 K A F F E

15.00–16.00 Fång
Ove Wattle, SLU

16.00–16.15 P A U S

16.15–16.45 Paneldiskussion

16.45–17.00 Normgruppen rapporterar
Ingela Liwång, ATG

HÄSTSYMPOSIUM
Hovar och hovsjukdomar

Loftet
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Kursavgifter vid Veterinärmötet
Differentierade kursavgifter (inkl kompendium) enligt följande. 

Observera att medlemmar i veterinärförbundet erhåller rabatt enligt spalten till höger.

Medlemmar i Sveriges Veterinärförbund erhåller 30% rabatt 
på kursavgifterna enl nedan

Hela mötet torsdag och fredag 2 800 kr (inkl moms 560 kr)

En dag 1 750 kr (inkl moms 350 kr)

Nedsatt avgift hela mötet för 
pensionärer och långtids-
sjukskrivna (minst 6 månader) 1 400 kr (inkl moms 280 kr)

Nedsatt avgift en dag för 
pensionärer ochlångtids-
sjukskrivna (minst 6 månader) 875 kr (inkl moms 175 kr)

Hela mötet torsdag och fredag 4 000 kr (inkl moms 800 kr)

En dag 2 500 kr (inkl moms 500 kr)

Nedsatt avgift hela mötet 
för pensionärer och långtids-
sjukskrivna (minst 6 månader) 2 000 kr (inkl moms 400 kr)

Nedsatt avgift en dag för 
pensionärer och långtids-
sjukskrivna (minst 6 månader) 1 250 kr (inkl moms 250 kr)

Veterinärstudenter gratis inträde (ej kompendium)

Sal L

Moderator: Susanna Sternberg Lewerin, SVA

13.00–13.30 Fågelinfluensa – epidemiologi
Berndt Klingeborn, SVA

13.30–14.10 Fågelinfluensa och SARS hos människa 
Anders Ternhag, 
Karolinska Universitetssjukhuset

14.10–14.40 Human beredskap och strategier 
avseende fågelinfluensa
Anders Wallensten/ 
Anders Tegnell, Socialstyrelsen

14.40–15.10 K A F F E

15.10–15.40 Praktisk erfarenhet av fågelinfluensa 
i Vietnam
Sofia Boqvist, SVA/SMI

15.40–16.10       Svensk veterinär beredskap 
och strategi
Bengt Larsson, SJV

16.10–16.40 Zoonoser som arbetsmiljörisk
Gudrun Skoglund, Arbetsmiljöverket

HUSDJURS- och LIVSMEDELSSYMPOSIUM
Allvarliga zoonoser med fokus på fågelinfluensa

Sal K

AKTUELLA INSLAG
13.00 Under denna rubrik ryms ett antal inslag där myndigheter och olika organisationer lämnar 

information i aktuella frågor.

Sal O

Seminarium om Framgångsrik mastitbehandling
presenteras av Boehringer Ingelheim Vetmedica Production Animals

(se annons sid 53)
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Fredagen den 11 november 2005

Moderator: Lars Petersson, 
Blå Stjärnans djursjukhus i Borås

08.30–09.15 Short communications

09.15–10.00 Prostatic diseases
Dick White, UK

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.15 Testicular surgery
Dick White, UK

11.15–12.00 Surgery of the penis and prepuce
Dick White, UK

12.00–13.00 L U N C H

13.00–14.45 Urinary obstructive disease I
Dick White, UK

14.45–15.30 Urinary obstructive disease II
Dick White, UK

15.30–16.00 K A F F E

16.00–16.45 Urinary tract trauma
Dick White, UK

16.45–17.15 Urinary incontinence
Dick White, UK

SMÅDJURSSYMPOSIUM
Canine and feline urogenital surgery

Aulan

Loftet

13.30–14.30 Principles in therapeutic shoeing for 
different joint diseases and tendon 
damages, advantages and disadvantages
with different shoe types
Timothy R C Greet, UK (15 min) and Simon
Curtis, UK (45 min)

14.30–15.30 The management of synovial sepsis 
within the hoof capsule and the distal 
limb and treatment of septic pedal osteitis
Timothy R C Greet, UK (45 min) and Simon
Curtis, UK (15 min) 

15.30–16.00 K A F F E

16.00–16.45 Diagnosis and treatment of keratoma 
of the hoof
Timothy R C Greet, UK 

16.45–17.30 Panel discussion
Speakers and farriers from ”clinic day”

Moderator: Palle Brink, ATG

09.00–09.45 Assessment of foot balance
Simon Curtis, UK

09.45–10.30 The management of flexural and 
angular limb deformities in foals 
and yearlings
Timothy R C Greet, UK

10.30–11.00 K A F F E

11.00–11.45 The management of flexural and 
angular limb deformities in foals 
and yearlings
Simon Curtis, UK

11.45–12.30 Hoof repair
Simon Curtis, UK 

12.30–13.30 L U N C H

HÄSTSYMPOSIUM
Therapeutic shoeing for horses with joint diseases 

and management of angular limb deformities

Moderator: Margareta Widell, 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

09.00–09.30 Riskvärdering, EFSA 
Stuart Slorach, SLV

09.30–10.00 Mikrobiologiska kriterier 
Lars-Börje Kroon, SLV

10.00–10.30 Riskklassificering av livsmedels-
anläggningar 
Åsa Eneroth, SLV

10.30–11.00 K A F F E

11.00–11.30 Svensk tillämpning av EU:s nya
Hygienpaket: Senaste nytt 
Torbjörn Axelsson, SLV

11.30–12.00 Utbildning av den legitimerade och
officiella veterinären – vem ansvarar
för att rätt kompetens uppnås?
Anna Birgersson och Martin Wierup, SLU

12.00–13.00 L U N C H
samt årsmöte med SVS Livsmedelssektion 

13.00–13.30 RASFF – Rapid Alert System Feed 
and Food 
Martin Lindblom, SLV

13.30–14.00 Yersinia-projektet 
Susanne Thisted Lambertz, SLV

14.00–14.30 Mikrobiologisk profil hos gris 
Mats Lindblad, SLV

LIVSMEDELSSYMPOSIUM
Riskvärdering och riskklassificering m m

Sal L
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Sal O

Moderator: Lisbeth Rudby-Martin, 
Svenska Djurhälsovården

09.00–09.40 NOR98, vad vet vi om sjukdomen 
och risken för smittspridning?
Sylvie Benestad, Veterinærinstituttet, Oslo

09.40–10.00 NOR98, så har fallen hanterats
Susanne Stenlund, SJV

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.00 Fotröta i svenska fårbesättningar
Ulrika König, Svenska Djurhälsovården

11.00–11.30 Ovine parasitism in Sweden
Peter Waller, SVA

11.30–12.00 Biological control using a 
nematophagus fungus
Peter Waller, SVA

12.00–13.00 L U N C H
samt årsmöte med SVS husdjurssektion

HUSDJURSSYMPOSIUM
Aktuella fårsjukdomar

Moderator: Anders Sandberg, DVO

13.00–14.00 Smittskydd i växande svinbesättningar 
– rådgivarens perspektiv
Oskar Nilsson, LRF konsult, Örebro
– veterinärens perspektiv
Monica Gerth Löfstedt, 
Svenska Djurhälsovården

14.00–14.40 Working with biosecurity in growing
dairy herds – experiences from Denmark
Jens Yde Blom, BIOSENS, Danmark

14.40–15.10 Luftvägsviroser i nötkreaturs-
besättningar, aktuell forskning
Sara Hägglund, 
Institutionen för kliniska vetenskaper SLU

15.10–15.30 K A F F E

15.30–16.00 Smittskydd i en 300-kors mjölk-
besättning
Carl-Erik Ehrenkrona, 
Hulterstad egendom, Mjölby

16.00–16.30 Erfarenheter av veterinär rådgivning
inför byggnation på mjölkgårdar
Anders Sandberg, DVO

16.30–17.00 Smittskyddshänsyn vid utformning 
av mjölkkostallar
Jan Hultgren, Institutionen för 
husdjurens miljö och hälsa, SLU

Smittor och smittskydd i stora besättningar

Sal L

AKTUELLA INSLAG
15.00 Under denna rubrik ryms ett antal inslag där myndigheter och olika organisationer lämnar 

information i aktuella frågor.

SPONSOR FÖR GET-TOGETHER-PARTYT

Sal K

Moderator: Aina Moe, Göteborgs Universitet

09.00–09.45 Djurskyddsmyndigheten

09.45–10.15 K A F F E

10.15–10.45 Djurskyddsmyndigheten

10.45–11.30 Imaging as tool in animal research
Michael Horn, Center for Bio Imaging,
Göteborgs Universitet 

11.30–11.45 Diskussion

11.45–12.45 L U N C H

12.45–13.30 Amphibian medicine 
and captive husbandry
José Sanchez-Morgado, National Institute
for Medical Research, UK 

13.30–14.15 Hälsoinventering – tillförlitlighet och
eventuella åtgärder vid positiva svar
Ricardo Feinstein, SVA 

14.15–14.45 K A F F E

14.45–15.30 Hälsoinventering – fortsättning
SVA 

FÖRSÖKSDJURSSYMPOSIUM

HUVUDSPONSORER SPONSOR FÖR SMÅDJURSYMPOSIET
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En djurägare anmälde veterinär XX
för felbehandling av en hund vid
tandstensborttagning. Veterinären
bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
När djurägaren ringde och beställde tid
för tandstensborttagning på sin hund
begärde hon att få vara tillsammans med
hunden tills den var sövd, vilket bevilja-
des. Djurägaren informerade om att
hennes hund är en så kallad signalhund.
När hon kom till mottagningen under-
sökte veterinär XX hunden och gav den
en spruta som en fysioterapeut hade
iordningställt. Ägaren satt med hunden
i väntrummet i avvaktan på att den skulle
somna. Efter 30 minuter hade hunden
inte somnat. Djurägaren vet om att
hunden kan sova med öppna ögon. Hon
provade dock att röra handen förbi dess
ögon, vilket den reagerade på. Hunden
reagerade även på rörelser i väntrum-
met. Ägaren sade till fysioterapeuten
som då sade att hunden skulle få ytter-
ligare en spruta. Efter någon minut kom
fysioterapeuten och tog hunden och
sade att ägaren kunde hämta den om två
timmar. 

Djurägaren kom för att hämta hun-
den efter lunch. Veterinär XX visade då
in henne i undersökningsrummet. XX
gick fram till en bur och visade hunden
som låg på tidningspapper i sina spyor.
Den hade svansen och nosen mot väg-
gen med små möjligheter att röra sig.
Ägaren frågade sedan veterinär XX när
hunden fick äta och dricka. XX svarade
klockan 17.00 eftersom den annars
kunde svälja fel. 

Efter några timmar hemma tappade

djurägaren en kniv i golvet. Hunden sov
men vaknade och hoppade till och blev
rädd. En signalhund är inte rädd för
ljud då det är dess arbetsområde. Ägaren
undrar om hunden verkligen fick en
andra spruta och om man väntade tills
den verkade innan man påbörjade
behandlingen. Fortfarande efter fem
veckor var hennes hund otrygg och
kunde inte utföra sitt arbete tillfredsstäl-
lande. Hunden är annars lugn och trygg
utan tendenser till aggressivitet, vilket
testas innan hundar får börja utbildning
till signalhund. Under de två första
dagarna hemma hoppade hunden upp
vid minsta ljud när den sov. Under åtta
veckor sov den på mage med huvudet på
tassarna och reste på huvudet vid minsta
ljud. Just så beter sig en otrygg hund
som har farit illa. Under denna tid arbe-
tade djurägaren för att få hunden trygg
och den kunde då inte arbeta som sig-
nalhund. Efter tio veckor sov den åter
tryggt på sidan med tassarna utsträckta. 

Djurägaren anser att veterinär XX har
tittat på medan den obehöriga fysiotera-
peuten behandlade hunden. Vidare är
veterinären ansvarig för att hunden låg i
en otillfredsställande bur utan uppsikt,
samt för att inte ha informerat djur-
ägaren.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Eftersom djurägarens hund var otrygg
och aggressiv bad XX ägaren att hålla
den i famnen för att XX skulle kunna
auskultera hjärtat. Av samma anledning
fick djurägaren själv ta hunden ur
buren. Hunden fick 0,2 ml Domitor
subkutant då XX ansåg att en intramus-
kulär injektion var onödigt våldsam på
den redan stressade hunden. Efter 30
minuter var hunden sederad. En hund
som sederas med Domitor har ögonen
öppna, vilket uppfattades av djurägaren
som att hunden inte sov.

Efter det att hunden fått tårvätske-

substitut fick den en andra spruta (0,15
ml Ketaminol) intramuskulärt. Cirka 
en kvart senare påbörjades den okomp-
licerade tandstensborttagningen som
utfördes med ultraljud varvid spolvat-
ten, trots framstupa huvudlägre, kan
stänka och blöta ner patienten. Hunden
lades på tidningspapper ovanpå en vär-
medyna i en bur placerad i ögonhöjd.
Buren var 50 cm bred, 60 cm djup och
65 cm hög. Hunden, en dvärgspets på
3,3 kg, fick väl plats i buren. Uppgiften
om att hunden skulle ha spytt förvånar
XX då det inte är vanligt att hundar
kräks under uppvaknandet. Dessutom
hade XX hunden under uppsikt samt
gav den 0,2 ml Antisedan intramuskulärt
cirka en halvtimme innan djurägaren
kom. 

Svaret att hunden fick äta efter klockan
17.00 gav inte XX utan hennes arbets-
givare, fysioterapeuten. XX sade där-
emot själv att man måste vara försiktig
så att hunden inte sväljer fel och att det
är svårt att säga hur lång tid det tar
innan sömnmedel går ur kroppen.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg inte att veterinär
XX agerat försumligt i sin yrkesut-
övning.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Behandlingen och uppvaknandet ur
narkosen innebär alltid ett stressmo-
ment för djuret. Det är väl känt att vissa
hundar kan vara ljudkänsliga en period
efter användningen av denna typ av nar-
kos. Detta kan inte läggas veterinären
till last. Förutsättningar saknas då för att
vidta några disciplinära åtgärder mot
veterinär XX. Ansvarsnämnden beslutade
att djurägarens anmälan inte skulle för-
anleda några disciplinära åtgärder mot
XX.

JOHAN BECK-FRIIS
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Hund blev otrygg efter narkos

ansvarsärende
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Kalle Hammarberg heders-
doktor

❘❙❚ SLUs fyra fakulteter har nu utsett sina
hedersdoktorer för 2005. Dessa kommer
att promoveras vid en högtid i Uppsala
den 8 oktober i år, med hedersdoktors-
föreläsningar dagen innan.

Av de sju hedersdoktorerna har fakul-
teten för veterinärmedicin och husdjurs-
vetenskap utsett en, veterinären Karl-Erik
Hammarberg. I motiveringen skriver fakul-
teten att Hammarberg är en veterinär
som med sitt stora engagemang i djur-
skyddsfrågor och förankring i praktisk
djurhållning är en viktig förebild för andra
svenska veterinärer. Han var också först
med att diagnostisera flera sjukdomar hos
get och får som tidigare inte varit kända 
i Sverige.

Hammarberg har genom eget klinisk
arbete och efterutbildning utomlands
skaffat sig ett gediget kunnande om i
första hand de små idisslarnas sjukdomar.
Tillsammans med forskare från SVA var
han en av de första i världen att dia-
gnostisera den sjukdom som senare fick 
namnet caprin artrit och encephalit (CAE)
och har svarat för första diagnosen i
Sverige av flera andra sjukdomar hos 
get men också får. 

Han har delat med sig av sitt stora 
kunnande till den övriga veterinärkåren.
Många är de veterinärstudenter som
hämtat sina huvudsakliga kunskaper 
om getter och deras sjukdomar från
Hammarbergs kompendium, och de 
kolleger som utökat sina kunskaper om
de små idisslarna genom hans inspire-
rande föreläsningar.  ■

Matministern vill ha bättre
märkning och säkrare mat

❘❙❚ Ann-Christin Nykvist är inte bara jord-
bruksminister, hon kan även titulera sig
matminister. I ett pressmeddelande den 
7 juli meddelande matministern att hon
under det sista året på mandatperioden
kommer att lyfta fram frågor som rör
matens kvalitet och människors hälsa
kopplat till maten vi äter. Hon presen-
terade under en presskonferens flera 
konkreta förslag på bland annat bättre

märkning av mat och säkrare mat. 
Några av de förändringar ministern 

aviserade var strängare hygienkrav i 
hela livsmedelskedjan och nolltolerans för 
salmonella. Hon ville också bekämpa
”matsnusket” genom strängare tillsyn och
ökade krav på kompetens hos personalen
i livsmedelssektorn – livsmedelskörkort
ska prövas. Ministern ville vidare ha krav

på branschen om tydlig och lättillgänglig
ursprungsmärkning, både i butik och 
på restaurang. För att stimulera den
inhemska livsmedelsproduktionen vill
Ann-Christin Nykvist slå vakt om och
mynt av svenska mervärden genom fort-
satt satsning på forskning och innovation,
stöd till småskalig livsmedelsproduktion
och stöd till svensk livsmedelsexport.  ■
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Diarsanyl pasta innehåller montmorillonitlera,

elektrolyter samt lättsmälta sockerarter.

Diarsanyl binder toxiner, skyddar tarmslemhinnan 

och normaliserar avföringen.1,2

Diarsanyl pasta

Förpackning: 10ml, 24ml, 60ml plastspruta.

Diarsanyl pasta är en handelsprodukt som beställs 

via CEVA Vetpharma.

Diarsanyl
Diettillskott vid diarré

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

För info kontakta CEVA
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Kan ges till hund, katt, föl och kalv.

1. Antidiarrhoeal Properties of Clay Minerals: Pharmacological and Clinical Data,

Veterinary Pharmacology Toxicology and Therapy in Food Producing Animals – 4th Congress,

August 1988, Proceedings 245-251.

2. Untersuchung zur Effektivität von Montmorillonit (Diarsanyl
®
) in der Behandlung 

stressbedingter Diarrhoen, Joerg Korrel, Kleintiermedizin, Jul/Aug 2003.

❘ ❙ ❚ noterat
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Digitalröntgen invigd vid
SLU

❘❙❚ Nu finns den senaste digitala röntgen-
tekniken i drift vid SLU i Uppsala. Det är
avdelningen för bilddiagnostik, fakulteten
för veterinärmedicin och husdjursveten-
skap, som satsat på tekniken. 

Klinikchef Margareta Uhlhorn har arbe-
tat i över ett år med att planera inköp av

ny utrustning. Fredagen 17 juni invigdes
utrustningen – men tekniken hade redan
varit i drift i några månader.

– Att köpa ett nytt diagnostiskt system
kan alla göra men det gäller att ha kom-
petens nog att tolka bilderna, sade
Margareta Uhlhorn vid invigningen.
Avdelningen för bilddiagnostik, som är en
del av institutionen för biomedicin och
veterinär folkhälsovetenskap, har satsat
hårt på att vidareutbilda sin personal för
att höja kompetensen.

– Våra erfarenheter så här långt är att

ronder och undervisning får högre kvalité
och på sikt öppnas nya möjligheter för
forskning tack vare den ökade tillgänglig-
heten av materialet. Kvalitetssäkringen av
vår kliniska verksamhet förbättras också
tack vare bättre möjligheter för sekundär-
granskning av samtliga fall. Diagnostiken
har vid tidigare studier visats förbättras
framför allt vid svårundersökta områden
som t ex knäled hos hästar där den digi-
tala tekniken öppnar nya möjligheter.
Dessutom upplever vi att arbetsmiljön har
förbättrats ur många aspekter, kommen-
terade Margareta Uhlhorn.

Totalt tre miljoner kronor har investe-
rats i den nya röntgenutrustningen som
kommer att användas för såväl stora som
små djur.  ■

Klart med ersättning för
avlägset boende

❘❙❚ Från och med den 1 juni har även pri-
vata veterinärer möjlighet att ta del av
ersättning för veterinärresor till avlägset
boende djurägare. Detta meddelade
Jordbruksverket i tidningen Djuridiken nr
2/05. Veterinären måste dock uppfylla
vissa fastlagda villkor för att få del av
ersättningen.

För att få ersättning för resa och instäl-
lelse till avlägset boende djurägare ska en
privatpraktiserande veterinär inledningsvis
bemanna ett distrikt enligt aktuell distrikts-
indelning. Vidare ska veterinären ingå i 
ett jour- och beredskapssamarbete som
garanterar djurägare veterinär service 
dygnet runt, året runt. Veterinären måste
också ha en allmän praktik för samtliga
djurslag, och ingå i samma beredskaps-
plan som statsanställda distriktsveterinärer.
Slutligen måste veterinären rapportera
djursjukdata enligt gällande föreskrifter,
för att få ersättningen.

Ytterligare information om ersättning
för veterinärkostnader till avlägset boende
djurägare finns på Jordbruksverkets hem-
sida www.sjv.se. ■
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Margareta Uhlhorn vid invigningen av SLUs
nya digitalröntgenutrustning.
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Med utgångspunkt från innehållet i
de senaste tidens veterinärtidningar,
t ex nr 8–9/05, och uttalanden i

andra media som före-
trädare för veterinär-

förbundet gjort,
tycker följande

insändare att det
börjar bli för mycket fokus

på djurskydd inom SVF. Förbundets
djurskyddsansvarige, tillika chef-
redaktör på veterinärtidningen,
besvarar debattinlägget i direkt
anslutning till synpunkterna.

Att skriva det jag gör nu är kanske mer
än att svära i kyrkan. Det är att ge sig ut
på minerad mark med risk för person-
liga skador. Det är möjligt att min bak-
grund (som invandrare från ett fattigare
land) gör att mina tankar inte är repre-
sentativa för den svenska veterinärkåren
(förmodligen än mindre för den svenska
allmänheten). Jag väljer trots detta att
uttrycka dessa hädelser.

Djurskydd är bra – men nu är det
obalanserat mycket och tränger ut andra
viktiga aspekter som är värda att beakta!
I sista numret av veterinärtidningen (nr
8–9/05) handlar inte mindre än 14 sidor
om djurskydd. Det är nästan hälften av
det skrivna materialet. Mycket av det
övriga är ”späckat” med samma tankar.

VÄRNA OM MODERNÄRINGEN
Naturligtvis har vi ett ansvar att värna
djurskyddet och väga in det i alla sam-
manhang. Men har vi rätt att bortse från
den globala verklighet vi lever i och skall
vi helt glömma vår ”modernäring”?

Lantbrukarna med professionell djur-
hållning blir färre och färre. Likaså vi
veterinärer som är direkt involverade
(och empatiska) i deras liv. Hela den

svenska djurproduktionen är hotad.
Detta behandlas i mycket sparsamma
kommentarer i veterinärtidningen.

När sedan svenska bönder efter
årtionden av slit får lite internationell
framgång och kan exportera några kvi-
gor – då går SVF och Svensk Veterinär-
tidning ut och fördömer detta.

Jag tycker vi får glädjas åt att svensk
avel, smittskyddstänkande och djurom-

Quo vadis SVF?

❘ ❙❚ debatt

➤
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Är det för mycket djurskyddsfokus i veterinärtidningen?
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sorg äntligen får ett erkännande. Det
finns inga bättre ambassadörer för de
svenska mervärdena än just exportdjuren.

STANNA UPP OCH FUNDERA
Hur känner sig den svenske bonden som
sliter dygnet runt när svenska skriv-
bordsveterinärer anklagar honom för
djurplågeri?

Jag sitter själv bakom ett skrivbord
men kan inte glömma gemenskapen
med bonden. Vi var faktiskt tillsam-
mans en svinkall natt när vi drog fram
kvigan som idag ger mjölk åt barn
någonstans i mellanöstern.

Förstå mig inte fel – jag tycker om
djur, har gjort och gör mitt bästa för att
djur skall ha det bra. Det jag vill är att vi
bromsar upp ”utvecklingen” och funde-
rar lite om vad är det vi håller på med?
Vi lever i en värld där vi, övergödda 

västerlänningar, inte längre har en sus-
ning om vad det är som är rätt och fel.
Vi fördjupar oss i teoretiska och teolo-
giska resonemang som saknar total
förankring i den verklighet som råder
ute i den stora världen.

Resursslöseriet och fokuseringen på
marginella företeelser breder ut sig. Det
är ingen som tycks fundera längre om
det vettiga i att med importerad olja
bränna upp friska höns som värper
sämre, sällskapsdjur och hästar. Vi köper
hund- och kattmat för mer än vad
många av våra afrikanska medmänni-
skor tjänar sammanlagt. Vi kallar det
som majoriteten av jordens befolkning
äter för snuskmat och stillar vårt dåliga
samvete med ett bidrag till Röda korset
som gör att folk svälter ihjäl långsam-
mare.

Med dessa perspektiv är det kanske

inte fel att stanna upp och ta en funde-
rare.

Med hopp om förlåtelse

ELÖD SZÁNTÓ

Utböling veterinär

UTFÖRSÄLJNING
Samtlig utrustning 

från smådjursklinik säljes
Röntgen, dentalrtg, framkallnings-
maskin, narkosapp (kompressor), rtg-
kassetter, op-, uslampor, justerbart
opbord, opmikroskop, autoklav, in-
strument, digitalvåg golv, centrifug,
stor inkubator, klippmaskiner, för-
varingsskåp, m m, i utmärkt skick. 
Tel 0730–79 77 77, 070–2 500 501.

➤
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Quo vadis SVF (vart är du på väg
SVF)? frågar sig Elöd Szántó i sin
debattartikel. Johan Beck-Friis
besvarar insändarens synpunkter 
i följande replik.

Bästa Elöd! Du behöver inte be om för-
låtelse för att du säger vad du tycker,
men du får förstås räkna med att då
även få mothugg.

Djurskydd är som du själv konstate-
rar bra, och dessutom en allt viktigare
veterinär fråga – inte minst för de kolle-
ger som inte sitter bakom ett skrivbord.
Samhällets krav på den svenska veteri-
närkåren kan sammanfattas i tre ord:
smittskydd, livsmedelskontroll och
djurskydd. Djurskyddet är kanske det av
dessa områden där allmänhetens för-
väntningar på oss veterinärer ökar mest.
Det är också ett av de få områden inom
dagens veterinära arbetsfält där den
veterinära professionen vunnit mark,
istället för att ha förlorat ansvarsområ-
den till andra yrkesgrupper.

Samtidigt som samhället sätter stort
hopp till att veterinärerna ska säkerställa
landets djurskydd, är djurskyddet ett om-
råde som många veterinärer har mycket
liten utbildning och träning i. När det
gäller smittskydd/djursjukvård och livs-
medelskontroll ligger den svenska veteri-
närkåren i topp kunskapsmässigt. Vi blir
tränade från första dagen på Stutis att
bota sjuka djur och säkerställa sunda livs-
medel, och vi fortsätter den träningen
inom respektive arbetsfält i det yrkes-
verksamma livet. Kunskaper och insikter
i djurskydd förväntas komma spontant
på köpet, vilket inte alltid är fallet.

I detta perspektiv tycker jag att

Svensk Veterinärtidning, som fortbild-
ningsorgan, inte har överdrivet mycket
artiklar på djurskyddstemat.

OVANLIGT HÖG PROCENTSATS
Du refererar specifikt till SVT 8–9/05,
och räknar ihop till 14 sidor med inne-
håll som berör djurskyddsaspekter. När
jag bläddrar i samma tidning hittar jag
sammanlagt 52 redaktionella sidor,
innehållande bland annat tre vetenskap-
liga artiklar, en stående smittinforma-

tionsartikel och en klinisk röntgenfråga.
14 sidor av 52 gör att ca 26 procent av
tidningens redaktionella innehåll berör-
de djurskyddsfrågor, vilket var en ovan-
ligt hög procentsats. Detta är dock i
mitt tycke inte orimligt, med tanke på
den roll som djurskyddet spelar både för
praktiserande veterinärer och veterinärer
i administrativ tjänst.

I samma tidning hittar man även ett
referat från Svenska Djurhälsovårdens
djurhälsokonferens, där det tydligt

Prorsum, sodalis (Framåt, medlem)

❘ ❙❚ replik
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replik

Framgångsrik mastitbehandling
Hålls i Sal O i Undervisningshuset, Ultuna, 
under Veterinärmötet den 10 november

Moderator: Bo Eberhardson

13.00–13.10 Introduktion

13.10–14.00 Vad ger framgång?
Eva Rusz, leg psykolog

14.00–15.00 Vad är en lyckad mastitbehandling?
Karin Persson Waller, SVA
Joakim Holmdahl, DVO
Björn Bengtsson, SVA

15.00–15.30 Kaffe

15.30–16.30 Morgondagens mastit – morgondagens behandling
Ynte Schukken, Cornell University

16.30–16.50 Avslutning
Representant från 
Boehringer Ingelheim Vetmedica Production Animals

17.00– Diskussion

Boehringer Ingelheim Vetmedicas seminarium

➤
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framförs en veterinär oro för ”moder-
näringens” villkor. Denna oro har bland
annat resulterat i bildandet av det vete-
rinära nätverket för svenska mervärden.
Även om SVF som organisation inte
formellt deltar i nätverket har över 400
SVF-medlemmar, däribland jag själv,
valt att ställa sig bakom arbetet och i
många fall aktivt delta för att stötta
”modernäringen”. Detta har upprepade
gånger beskrivits i veterinärtidningen.

PLÅGSAMMA TRANSPORTER 
FÖRTJÄNAR FÖRDÖMANDE
Den modernäring som åtminstone jag
vill kämpa för står för grundvärderingar
som god djurhälsa och god djuromsorg.
Att skicka hundratals dräktiga kvigor till
mellersta östern via sjötransport som tar
två till tre veckor, är dock inte min upp-
fattning om god djuromsorg. När man
dessutom vet att samtliga dessa djur så
småningom kommer att slaktas utan
bedövning, ser jag det som en skyldighet
för mig som djurskyddsansvarig på SVF
att reagera. 

Visst är det roligt att svensk avel,
smittskyddstänkande och djuromsorg
äntligen får ett internationellt erkännan-
de. Men när delar av ”modernäringen”
utnyttjar erkännandet till att sätta dräk-
tiga djur på långa och plågsamma trans-
porter, då förtjänar dessa aktörer inget
annat än fördömande. Du liksom jag vet
att det finns ett antal metoder att sprida
det svenska avelsmaterialet, utan att
man behöver skicka levande djur runt
halva jordklotet.

Veterinärförbundets fullmäktige, som
är SVFs högsta beslutande organ, har
upprepade gånger givit förbundets sty-
relse och kansli i uppdrag att aktivt mot-
arbeta långa och plågsamma djurtrans-
porter. Att månadslånga sjötransporter
av dräktiga nötkreatur är plågsamma
och inte förenliga med god djuromsorg
är inget som undertecknande skriv-
bordsveterinär har hittat på själv. Du är
välkommen att höra av dig till mig
Elöd, så kan jag förse dig med ett antal
vetenskapliga studier som beskriver följ-
derna av dessa transporter.

DU ÄR DJURENS ENDA HOPP
Som avslutning håller jag med dig om
att vi måste stanna upp och fundera vad
vi håller på med. Jag håller däremot inte
med om att våra värderingar av rätt och
fel skulle vara mindre relevanta bara för
att Sverige är ett ekonomiskt gynnat
land. För mig kan det lidande som finns
i andra delar av världen aldrig vara ett
skäl att vi ska sluta arbeta för ett bättre
djurskydd i vårt eget land.

Även om du är invandrare från ett
annat land har du säkert hört Stutis
veterinärsång ”du är djurens enda hopp,
unga veterinär”. Den sången står inte
bara för glam och festlighet, den speglar
grundinställningen som de flesta svenska
veterinärer har till sitt yrke. Att veteri-
närtidningen och veterinärförbundet
regelbundet lyfter fram djurskyddsfrå-
gorna är därför inte så konstigt.

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör SVT
djurskyddsansvarig SVF

➤
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Vilken är din diagnos? – Svar
SVAR
EKG 1: sinusbradykardi, 40 slag/minut, (Figur 4).
EKG 2: avancerat 2:a gradens AV-block alternativt
3:e gradens AV-block, förmaksfrekvens 220 slag/
minut, kammarfrekvens 40 slag/minut, (Figur 5).
EKG 3: förmakstakykardi, 260 slag/minut (Figur 6).

DISKUSSION
Vid alla typer av bradykardi bör en så kallad atropin-
test utföras. Ett normalt svar på en atropintest (0,04
mg/kg intramuskulärt, EKG registreras efter 30
minuter) innebär att sinusknutan ökar sin frekvens
med minst 60 procent. Detta innebär att hjärtats ret-
ledningssystem är intakt och att bradykardin beror på
en överaktiv vagusnerv. I detta fall gjordes en EKG-
registrering redan efter 15 minuter och intressant nog
sågs vid detta tillfälle en i det närmaste upphörd
impulsöverföring mellan förmak och kammare, dvs
3:e gradens AV-block. Eftersom vissa P-vågor ser ut

att vara kopplade till QRS-komplexen (när man ser
på en längre registrering än den som visas i Figur 5)
kan detta eventuellt rubriceras som ett så kallat avan-
cerat 2:a gradens AV-block. 

Vid EKG-registrering efter 30 minuter har fre-
kvensen ökat till 260 slag/minut, vilket kan tyckas
vara ett bra svar på en atropintest. Det är dock
sinusknutans förmåga att öka sin frekvens som testas
med atropintesten. Om man analyserar EKG:t nog-
grant finner man att det har skett en sammanslagning
av P- och T-vågorna mellan QRS-komplexen (Figur
6). Detta är ett tecken på en förmakstakykardi, sna-
rare än en sinustakykardi. Dessutom vore det mycket
ovanligt om sinusknutan skulle öka sin frekvens med
mer än 600 procent, som i detta fall, vid en atropin-
test. I det aktuella fallet kan man tänka sig att orm-
giftet på något sätt påverkat hjärtats retlednings-
system. Huruvida detta tillstånd är reversibelt eller
inte är osäkert.
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FIGUR 4. EKG 1, sinusbradykardi, 40 slag/minut. 

FIGUR 5. EKG 2, avancerat 2:a gradens AV-block alternativt 3:e gradens AV-block, förmaksfrekvens 220 slag/minut,
kammarfrekvens 40 slag/minut. P-vågorna markerar en närmast upphörd impulsöverföring mellan förmak och 
kammare.

FIGUR 6. EKG 3, förmakstakykardi, 260 slag/minut. Det har skett en sammanslagning av P- och T-vågorna mellan
QRS-komplexen.

QRS
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Nu är nomineringarna till höstens val av förtroendemän i förbundsstyrelsen, SVS-ledningen och
fullmäktige i det närmaste klara. Nomineringstiden gick ut 1 juli. Då detta skrivs finns det dock fort-
farande ingen kandidat till ordförandeposten i SVS så där får vi återkomma med information senare. 

Kandidaterna kommer att presenteras personligen i senare nummer av SVT. Här kungörs bara vilka
personer som har nominerats till olika poster.  

Ordförande i veterinärförbundet: 
Karin Östensson (valberedningens förslag och nominering från enskilda medlemmar). 

Ordförande i veterinärmedicinska sällskapet: 
Ingen kandidat för närvarande.

Ledamöter i förbundsstyrelsen (3 platser): 
Torkel Ekman, Anders Forslid, Michaela Heidrich (valberedningens förslag; inga nomineringar från
enskilda medlemmar). 

Fullmäktigedelegater (av de nominerade skall 30 ordinarie och 6 suppleanter utses): 

Nomineringar från föreningar och sektioner

Nomineringar från enskilda medlemmar
Katharina Gielen
Carl Hård af Segerstad
Birgitta Lövdahl 
Lena Nilsson
Susanna Sternberg Lewerin

Valet kommer att genomföras i november genom poströstning av veterinärförbundets medlemmar.
Detaljerad information om valprocessen kommer senare i SVT. 

Karin Östensson
Förbundsordförande

Stefan Alenius
Minna Anliot
Björn Arenander
Eva Axnér
Marie Berger
Per Bransell
Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel
Björn Dahlén
Therese Edström 
Anna Einarsson
Helena Ekman
Catarina Eliasson
Jenny Ennerdal
Marie Flöisbon
Karin Granath

Mikaela Heidrich
Johan Hellander 
Susanna Hultberg
Gunnar Johansson
Jonas Johansson
Christian Jurc
Agneta K-Nordström
Anette Karlsson 
Frank Kaså
Laszlo Lak
Karin Lambertsson
Lars Lannek
Inger Lilliehöök 
Lena Malmgren
Maria Möller

Anders Norling
Håkan Onsjö
Eva Osterman 
Magnus Paulsson
Fredrike Ritter
Olle Rydell
Lina Ruda
Anders Sandberg
Suzanne Sandqvist
Lars-Erik Staberg
Bodil Ström Holst 
Sølvi Sørgjerd 
Lars Thorén
Anna Werinder

Nomineringar till höstens val
inom veterinärförbundet 
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IN MEMORIAM

Lars Ericksson till minne

Vår kollega och vän Lars Ericksson
avled den 29 april i sitt hem i Avesta. 

Han föddes i Solna 24 juli 1946.
Efter studentexamen 1968 och veteri-
närexamen 1976, tjänstgjorde han på 
vikariat för att 1978 anställas vid
Regiondjursjukhuset Bagarmossen, där
han 1990 blev biträdande chefveterinär,
en tjänst som han innehade till sin bort-
gång. 1994 erhöll Lasse specialistkom-
petens i hundens och kattens sjukdomar.
Han var också auktoriserad ögonveteri-
när. Under lång tid var han ordförande i
Svenska Djursjukhusföreningens utbild-
ningskommitté och på senare år även
VD i Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB.

Vi som under många år hade för-
månen att känna Lasse och arbeta till-
sammans med honom har alltid slagits
av hans engagemang och grundmurade
intresse för alla sina arbetsuppgifter.
Han såg en möjlighet och en utmaning
i de problem som vi kom att brottas
med, vilket i hög grad bidrog till att nå
en bra lösning. Lasse var en ”early bird”
och dök oftast upp på djursjukhuset i
mycket god tid innan dagens ordinarie
arbete påbörjades. Dessa tidiga morgon-
stunder utnyttjades ofta till planering,
diskussioner och icke minst glada skämt
om än det ena än det andra; stunder
som aldrig kommer tillbaka men som
känns oerhört värdefullt att ha fått ta del
av. Lasse var utpräglat praktiskt lagd 
och hans skicklighet i kirurgi kom att 
uppskattas högt av såväl djurägare som 
kolleger. Icke desto mindre var Lasse
mycket engagerad i det mera teoretiska
arbetet med utbildning av såväl djur-
sjukvårdare som veterinärer på djursjuk-
huset. På hans initiativ genomfördes ett
flertal föreläsningsserier i skilda ämnen.
Detta engagemang, skulle det visa sig,
utmynnande senare i allt större uppgif-
ter framför allt när det gällde utbildning
av djursjukvårdare.

Lasses stora intresse för utbildnings-
frågor och hans ambition att driva på
kompetensutvecklingen inom djur-
sjukvårdsbranschen, gjorde att han
tidigt deltog aktivt i djursjukhusföre-
ningens utbildningskommitté och blev
1988 dess tredje ordförande. Denna för-
troendepost hade Lasse till sin bortgång,

dock de sista åren som VD för det nybil-
dade Djursjukhusföreningen Utbildning
AB. Trots sin sjukdom kämpade Lasse
ända till slutet med att leda bolagets
verksamhet.

Under Lasses ledning utvecklades
utbildningsverksamheten från några
enstaka kurser under året till en omfatt-
ning med cirka 30 kurser per år inom
olika specialområden, med flerstegs-
kurser, veterinära kurser och kurser som
vänder sig till teamet veterinär/sköterska,
vilket Lasse värnade särskilt om. Den
omgjorda VeTa-kongressen utvecklades
till att bli en årlig såväl social som
utbildningsmässig höjdpunkt för djur-
sjukvårdarna. 

Lasse var en idéspruta och presenterade
hela tiden nya projekt med målsättning
att förmedla kunskap. Han tog sig hel-
hjärtat an djursjukvårdarnas situation
och blev deras lojala bundsförvant i alla
utbildningsfrågor liksom i andra yrkes-
mässiga frågor. Han engagerade sig
bland annat i Djursjukvårdarskolan i
Skara, skapade distansutbildningen samt

tog initiativet till skrivelser som ledde
fram till tillsättandet av Djursjukvårds-
utredningen, som i höst lägger fram sitt
betänkande.

Utbildningskommittén har mist sin
eldsjäl, sin djupt engagerade ledare, sin
vän med det goda hjärtat som alltid
tänkte på andra först och främst. Våra
tankar går nu till Monica och Anna,
Lasses fru och dotter, som mist en make,
vän och far, de har lidit en stor förlust.

”Den Gud älskar dör ung” har någon
sagt. Lasse var visserligen medelålders
”på papperet”, men alla som kände
honom upplevde honom säkert som en
ungdomlig och inspirerande person. Så
varför kunde inte alla vi som tyckte så
mycket om honom ha fått behålla
honom bland oss i många år än. Vi sörjer
och saknar Lasse men är samtidigt glada
att vi fått ha haft honom som arbets-
kamrat och vän. Frid över hans minne.

Ole Frykman
Lars-Erik Kängström
Gunnar Möllermark

Marita Stigelius

Till minne av Lasse och hans arbete
för utbildningsverksamheten har
Svenska Djursjukhusföreningen in-
stiftat en fond – ”Lars Erickssons
Utbildningsfond” – med syfte att
befrämja utbildning av personal vid
djursjukhus och djurkliniker i landet.
Ni, som tillsammans med Lasses
familj, djursjukhus, djurkliniker och
kolleger, vill hedra minnet av Lasse 
är välkomna att sätta in ert bidrag 
på postgiro 83 09 82-5.

Nordiska föreningen för husdjursreproduktion, svenska sektionen

INBJUDAN TILL SEMINARIUM

”GRÄNSLÖS REPRODUKTION – vad importerar vi egentligen?”

En temadag om hur import av livdjur, sperma och embryo påverkar
aveln med smådjur, svin, nötkreatur, fisk, höns samt får och get. 

Tid & plats: 30 september 2005, på Hasselbacken, Skansen. 
Efter föreläsningarna blir det guidad tur på Skansenakvariet.

Anmälan till: ylva.persson@kv.slu.se senast 15 september.

Pris: 300:- för medlemmar och 900:- för icke-medlemmar. I priset
ingår lunch och fika. Begränsat antal platser!!
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SVENSKA

■ Nya
14/9 -05. KURS I FRUKTSAMHET HOS MJÖLK-
KOR arrangeras i Hörby av Skånesemin.
Info: Marianne Jönsson, 
tel: 070-605 25 96 eller 0415-164 60 
(se annons i denna tidning)

28/9 -05. FÖRELÄSNING OM ARTROS HOS

HUND OCH OM ”NUTRIGENOMIC TECHNOLOGY”
arrangeras i Uppsala, Veterinärhög-
skolan, av Hill’s. Info: 
Kruuse Svenska AB, tel: 08-506 686 00 
(se annons i denna tidning)

28/9 -05. FÖRELÄSNING OM ARTROS HOS

HUND OCH OM ”NUTRIGENOMIC TECHNOLOGY”
arrangeras i Stockholm, Naturhistoriska
muséet, av Hill’s. Info: 
Kruuse Svenska AB, tel: 08-506 686 00 
(se annons i denna tidning)

29/9 -05. FÖRELÄSNING OM ARTROS HOS

HUND OCH OM ”NUTRIGENOMIC TECHNOLOGY”
arrangeras i Göteborg, Läppstiftet 
konferens, av Hill’s. Info: 
Kruuse Svenska AB, tel: 08-506 686 00 
(se annons i denna tidning)

30/9 -05. SEMINARIUM MED TITELN:
GRÄNSLÖS REPRODUKTION – VAD IMPORTERAR

VI EGENTLIGEN? arrangeras på
Hasselbacken, Skansen, Stockholm 
av Nordiska föreningen för husdjurs-
reproduktion, svenska sektionen. 
Info: ylva.persson@kv.slu 
(se annons i denna tidning)

10–12/11 -05. KURS I SAMBAND MED VETERI-
NÄRMÖTET: HOOF AND JOINT DISEASES AND

FARRIERY SAMT CLINIC-DAG – OLIKA BESLAGS-
TYPERS ANPASSNING TILL OCH PÅVERKAN PÅ

HÄSTEN arrangeras av SVS Hästsektion.
Info: e-post: Miia.Riihimäki@kv.slu.se
och Marianne Lundquist, SVS, 
e-post: marianne.lundquist@svf.se 
(se annons i denna tidning)

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

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

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

15–16/9 -05. REPRODUCTIVE BEHAVIOUR AND

ENVIRONMENTAL POLLUTANTS, Stockholm.
Arr: ReproSafe (SVT 8–9/05)

16/9 -05. SEMINARIUM OM LÄKEMEDEL,
HÄLSA OCH MILJÖ, Stockholm. Arr: Läkare
för miljön. (SVT 8–9/05)

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

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

BESÄTTNINGSNIVÅ, Uppsala. Arr: Svensk
Mjölk. 
(SVT 6/05, annons 7/05)

23–24/9 -05. KURS I JOURNAL- OCH INTYGS-
SKRIVNING, Stockholm. Arr: Svenska

Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
(SVT 3/05)

24–25/9 -05. KURS I GENETIK OCH SMÅ-
DJURSAVEL, Uppsala. Arr: Kompetens-
centrum smådjur (SVT 1/05)

26/9 -05. KURS ”020” – RÅDGIVNING OM

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

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

– PRINCIPLES OF FRACTURE TREATMENT,
Skokloster. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. (SVT 3/05)

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

För info kontakta CEVA 

N

Y

H

E

T

Hundens lugnande feromon

Är hunden åksjuk?

D.A.P.
®

Spray

- Förebygger och hjälper till att mildra 

  tillstånd relaterade till rädsla.*

- Hjälper valpar såväl som vuxna hundar.

- Används vid t.ex. transporter, åksjuka,

  inläggning för stationärvård.

- D.A.P.
®

 Spray är en handelsprodukt som 

  beställs via CEVA Vetpharma.

* Gautier, E & Pageat, P. (2003) Effects of a synthetic dog appeasing pheromone (DAP) 
on behaviour problems during transport. Proceedings of the 4th International 
Veterinary Behavioural Meeting. Caloundra, Australia pp33-35.
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30/9–1/10 -05. KURS I ONKOLOGI,
Jönköping. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. (SVT 3/05)

3–6/10 -05. KURS I BUKKIRURGI PÅ NÖT-
KREATUR, Uppsala. Arr: Sektionen för
idisslarmedicin, Institutionen för 

kliniska vetenskaper, SLU (SVT 6/05)

5–6/10 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

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

12–13/10 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

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

13–14/10 -05. KURS AMBULANT HÄSTPRAKTIK

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

14–16/10 -05. KURS I RESPIRATORISKA SJUK-
DOMAR HOS HUND OCH KATT, Thorskogs
Slott, Västerlanda. Arr: Vet Travels
(SVT 5/05)

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

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

21–22/10 -05. KURS I ÖVERVAKNING OCH

MONITORERING AV SMÅDJUR, Hässleholm.
Arr: SweVet Piab AB. (SVT 8–9/05)

23–24/10 -05. KURS I ÖVERVAKNING OCH

MONITORERING AV SMÅDJUR, Stockholm.
Arr: SweVet Piab AB. (SVT 8–9/05)

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

12/11 -05. KURS I DIAGNOSTIK AV BLÅSLJUD

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

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

OCH KATT, DEL 1, Uppsala. Arr:
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Lundabygdens Djursjukhus söker Chefveterinär
Lundabygdens Djursjukhus bedriver smådjursjukvård med jourverksamhet. Vi är ett 30-tal anställda och
tar emot ca 16 000 patienter per år. Vi har mottagning dag- och kvällstid efter tidsbeställning samt jour
för akuta fall fram till 22.00. Vi erbjuder undersökningar med bl.a. röntgen, EKG, ultraljud, endoskopi
samt tandläkare. Vårt välutrustade kliniskkemiska och bakteriologiska laboratorium utför en mängd olika
analyser. Operationsavdelningen är modern och har kapacitet för avancerad kirurgi. På vårdavdelningen
får inneliggande patienter bästa möjliga vård och omsorg.

Vi söker en veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och helst med längre
erfarenhet av djursjukhusarbete. Som chefveterinär skall du entusiasmera, stimulera och stötta samtliga
medarbetare. Din uppgift är också att utveckla dina medarbetare och sjukhuset. 

Du kommer att vara veterinärmedicinskt ansvarig och deltaga i det dagliga kliniska arbetet. Du kommer
även att ingå i företagets ledningsgrupp och ha ett nära samarbete med företagets VD, som har det
övergripande ekonomiska och administrativa ansvaret.

Tillträde 1 december eller enligt överenskommelse. Närmare upplysningar lämnas av VD Karin Ekberg,
tel. 046-313551 alt. 070-7558832 eller karin.ekberg@djursjukhusetlund.se.

Välkommen med din ansökan till Lundabygdens Djursjukhus, Box 128, S-221 00 Lund. Vi vill ha din
ansökan senast 30 september.

SvT nr 10 -05 Final  05-08-08  11.31  Sida 60



Kompetenscentrum smådjur
(SVT 8–9/05)

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

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

25–26/11 -05. MASSAGEUTBILDNING HUND,
Göteborg. Arr: Svenska Djursjukhus-

föreningen Utbildning AB. (SVT 3/05)

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar Du 
på Vet Agendas hemsida: 
www.vetagenda.com och på British
Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

■ Nya
23–25/9 -05. FELINE CONGRESS arrangeras i
Antwerpen, Nederländerna av European
Society of Feline Medicine, ESFM och
Small Animal Veterinary Association 
of Belgium, SAVAB. Info: ESFM,
Taeselbury, High Street, Tisbury,
Wiltshire SP3 6LD, UK. 
Tel: 0044-(0)870 742 2278, 
fax: 0044-(0)1747 871873, 
e-post: conferences@fabcats.org

27/9 -05. FÖRELÄSNING OM ARTROS HOS

HUND OCH OM ”NUTRIGENOMIC TECHNOLOGY”
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FORSKARASSISTENT
i klinisk kemi

vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, 
Avdelningen för klinisk kemi, Uppsala

Vid Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Avd. för klinisk kemi bedrivs forskning och
utbildning som bl a belyser hematologiska och blodkemiska förändringar hos olika djurslag vid olika
fysiologiska och patologiska tillstånd. Det övergripande målet med denna forskning är att ge en för-
bättrad djurhälsa genom att öka kunskapen om fysiologiska processer samt ge en snabbare och säkrare
diagnostik.

Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk
examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga, som har avlagt
examen högst fem år före ansökningstidens utgång. För den aktuella anställningen krävs veterinärexamen.
Erfarenhet av eller intresse för endokrinologisk diagnostik är meriterande. Vid anställning av forskar-
assistenter fästes särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet och forskarassistentens huvudsakliga uppgift
är att bedriva forskning.

Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning.

Närmare upplysningar lämnas av professor Bernt Jones, tel 018-67 16 20, 
e-post Bernt.Jones@bvf.slu.se.

Facklig representant är för SACO Anna Straube, tel 018-67 20 23, e-post Anna.Straube@bvf.slu.se
och för ST Anne-Britt Brinkhagen, tel 018-67 16 21, e-post Anne-Britt.Brinkhagen@bvf.slu.se.

Frågor om tillsättningsärendets formella handläggning besvaras av Barbro Wallin, tel 018-67 16 73, 
fax 018-67 35 70, e-post Barbro.Wallin@adm.slu.se eller Claes von Delwig, tel 018-67 15 90, 
fax 018-67 34 60, e-post Claes.von.Delwig @adm.slu.se.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr. 2158/05 samt styrkt meritförteckning och 
övriga handlingar, inkl vetenskapliga och pedagogiska arbeten. Ansökan ska vara skriven på engelska
och inges i tre kompletta exemplar och ha inkommit till Registrator vid SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala,
senast den 30 september 2005.

Liten, trivsam klinik för 2 veterinärer och i nuläget 1–2 assistenter. Vi har
röntgen, eget lab samt narkos. Kvällsmottagning 1–2 ggr/v, men ingen jour. 

Önskvärt med längre erfarenhet från djursjukhus eller klinik då du själv får
eget ansvar. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänstgörings-
grad kan diskuteras.

Frågor besvaras av leg vet Eva Holmér, 070–657 22 99. Ansökan skickas
senast 15 september till Eva Holmér, Smådjurskliniken i Askersund,
Vapenvägen 6, 696 33 Askersund.

Smådjurskliniken i Askersund söker

Klinikveterinär
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arrangeras i Köpenhamn, Scandic 
Hotel Hvidovre, av Hill’s. Info: 
Kruuse Svenska AB, tel: 08-506 686 00 
(se annons i denna tidning)

28/9–1/10 -05. A NEWLY DEVELOPED

INTERNATIONAL COURSE IN THE NETHERLANDS:
FOCUS ON THE EQUINE SPINE, BASE COURSE,
PART 1 arrangeras i Houten, 

Nederländerna. 
Info: www.cursuscentrum.nl/fes

21–22/11 -05. NKVET ARRANGERAR SITT 19
SYMPOSIUM MED TITELN: PREVENTION OF BOAR

TAINT IN PIG PRODUCTION på Quality Air-
port Hotel Gardermoen, Norge. Info:
http://dnv.ems123.no/NKVetSymposium
(se annons i denna tidning) 

14–17/12 -05. A NEWLY DEVELOPED INTER-
NATIONAL COURSE IN THE NETHERLANDS:
FOCUS ON THE EQUINE SPINE, BASE COURSE,
PART 2 arrangeras i Houten,
Nederländerna. 
Info: www.cursuscentrum.nl/fes

20–22/4 -06. VOORJAARSDAGEN arrangeras
av FECAVA i Amsterdam,
Nederländerna. Info: Eurocongres
Conference Management, 
J van Goyenkade 11, PO Box 74713,
1070 BS, Amsterdam, Nederländerna.
Tel: 0031-(0)20-6793411, 
fax: 0031-(0)20-6737306, 
e-post: info@voorjaarsdagen.org

25/2–4/3 -06. THE 2ND WORLD VETERINARY

ORTHOPAEDIC CONGRESS arrangeras i
Keystone, Colorado, USA av The
Veterinary Orthopedic Society. 
Info: www.vosdvm.org/wvoc/index.html

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

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

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

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

ANIMAL REPRODUCTION (ESDAR) 9TH

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

4–8/9 -05. XIITH INTERNATIONAL CONGRESS

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

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

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

28/9–2/10 -05. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE I SACROPELVIC, Sittensen,
Tyskland (SVT8–9/05)

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

30/9–2/10 -05. EQUINE NUTRITION

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

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

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

8–9/10 -05. EQUINE ORTHOPAEDIC CASE DAYS,
Bonn, Tyskland (SVT8–9/05)

10–14/10 -05. SURGERY AND EXPERIMENTAL

PROCEDURES A, KURSUSNR. 150143 (ingår 
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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 kirurg, gärna ortoped med intresse för artro-
skopi, har specialistkompetens och som vill vara med i vårt team
för att vidareutveckla vår kirurgavdelning.

Vi erbjuder en tjänst med tillsvidare anställning. Tillträde snarast
eller efter överenskommelse.

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

Din ansökan vill vi ha senast 5 september 2005.

Djursjukhuset Albano
Rinkebyvägen 23
182 36 DANDERYD

Tel: 08-505 30 400 vx 
Fax: 08-505 30 401
E-mail: barbro.wallius@djursjukhus-sthlm.se

Djursjukhuset Albano 
söker en veterinärer på heltid

Fruktsamhet hos mjölkkor
Kurs för alla veterinärer verksamma i mjölkkobesättningar
– Det aktuella läget avseende fruktsamhetsutveckling och branschpolicy

för mjölkkor
– Diagnostiska instrument – progesteron, ultraljud
– En uppdatering om reproduktionsfysiologin – äggstocken, livmoder,

dräktighet, förlossning
– Diagnos, behandling och profylax avseende de vanligaste reproduk-

tionsstörningarna.
– ”Going beyond rektal palpation” – hur kan man arbeta med före-

byggande reproduktiv hälsa hos mjölkkor?

Datum: 14 september 2005
Plats: Skånesemin, Hörby
Föreläsare: Hans Gustavsson, Svensk Mjölk och OG/SLU
Avgift: 720 kr + moms (inkluderar fika och lunch)
Frågor: Marianne Jönsson, tfn 070–605 25 96 eller Skånesemins växel.
Anmälan: Senast 5 september 2005 till Skånesemins växel, 
tfn 0415-164 60.
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i modul 4 – Experimental Procedures
and Animal Models, Master of
Laboratory Animal Science), Danmark
(SVT 5/05) 

16–20/10 -05. THE 20TH INTERNATIONAL

CONFERENCE OF THE WORLD ASSOCIATION

FOR THE ADVANCEMENT OF VETERINARY

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

28–30/10 -05. BCVA (BRITISH CATTLE

VETERINARY ASSOCIATION) CONGRESS,
Torquay, UK (SVT 8–9/05)

30/10–13/11 -05. SIXTH ANNUAL EQUINE

ADVENTURE, Spanien och Portugal 
(SVT 8–9/05)

2–6/11 -05. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE II THORACOLUMBAR,
Sittensen, Tyskland (SVT8–9/05)

7–11/12 -05. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE III CERVICAL, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/05)

18–22/1 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE IV EXTREMITIES, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/05)

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

22–26/2 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE V INTEGRATED, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/05)

21/4–23/4 -06. ANIMAL TRAINING &
BEHAVIOR SEMINAR, München, Tyskland.
Arr: Ocean OdysSeas, LLC. 
(SVT 7/05)
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KLINIKVETERINÄR, Stordjurskliniken
Vikariat 6 månader

vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala

Arbetsuppgifter: Kliniktjänstgöring samt praktisk handledning av veterinärstudenter. I tjänsten ingår
jour/beredskapstjänstgöring.

Kvalifikationer: Veterinärexamen, erfarenhet av hästsjukvård, undervisningsvana. Dokumenterad erfaren-
het av hästkirurgi. Specialistkompetens i sjukdomar hos häst är meriterande.

Närmare upplysningar: lämnas av prefekt Björn Ekesten, tel 018-67 13 68 eller avdelningschef Birgitta
Essén-Gustavsson, tel 018-67 14 65.

Facklig företrädare för SACO är klinikveterinär Lars Holm, tel: 018-67 13 22.

Välkommen med din ansökan märkt med referensnr 2174/05. Meritförteckning och övriga handlingar
ska ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala, senast den 2 september 2005.

Djursjukhuset i Gammelstad ligger mitt i världsarvet, Gammel-
stads kyrkby, utanför Luleå. Vi uppfyller Djursjukhusföreningens
normer för Djursjukhus. 

Djursjukhuset har stora lokaler och är utrustat i enlighet med nor-
mer och vi kompletterar med egen rehabavdelning. Vårt upptag-
ningsområde omfattar en stor del av Norr- och Västerbotten och
patientantalet ökar stadigt. Vi söker ytterliggare en veterinär och
erbjuder dig en stimulerande arbetssituation i ett trevligt gäng.

Du har erfarenhet av smådjurssjukvård, gärna specialistkompe-
tens. Vi tror att du har stort djurintresse med en utåtriktad kreativ
läggning samt lätt för att arbeta i team. 

Då jourtjänstgöring ingår söker vi i första hand en veterinär med
klinisk erfarenhet av hund- och kattsjukvård men alla veterinärer
är välkomna att söka. 

Tjänstgöringsgrad kan diskuteras, tillträde efter ö.k.

Vi är för närvarande fem veterinärer och sju djursjukvårdare/djur-
vårdare. Hund och katt är vår huvudsakliga patientgrupp.

Ansökan skickas till:
Chefveterinär Pia Åström, Djursjukhuset Gammelstad,
Företagsvägen 5, 954 33  GAMMELSTAD.

Chefveterinär Pia Åström besvarar också dina frågor om tjänsten
och du kan nå henne på telefon 0920-25 30 20 eller via e-mail
pia.astrom@djursjukhuset.se.

söker Klinikveterinär
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND

STYRELSE

Ordförande: Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande:
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

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

SVERIGES VETERINÄR-
MEDICINSKA SÄLLSKAP

KOLLEGIUM

Ordförande:
THOMAS SVENSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

THERESE EDSTRÖM

ANNA EINARSSON

ANNA FORSLID

KARIN GRANATH

ANNE HAGLUND

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

SVENSKA DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF

Ordförande: LARS-ERIK STABERG

Sekreterare: KARIN LAMBERTSSON

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

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: VAKANT

Sekreterare: LIZA FRIBERG

FÖRENINGEN VETERINÄRER 
I ENSKILD TJÄNST – FVET
Ordförande: CHRISTER GYLLERUP

Sekreterare: JOHAN HELLANDER

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

Sekreterare: OLLE RYDELL

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

Sekreterare: INGER LILLIEHÖÖK

PRIVATPRAKTISERANDE 
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA 
VETERINÄRERS FÖRENING – DAVF
(VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: THERESE EDSTRÖM

Sekreterare:  PATRICIA HEDENQVIST

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: ANNA FORSLID

Sekreterare: CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: ANNE HAGLUND

Sekreterare: JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: KARIN GRANATH

Sekreterare: ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: ANNA EINARSSON

Sekreterare: MARIE FLÖISBON

DOKTORAND
i ämnet klinisk vetenskap, inriktning medicin

vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala

Smågnagare utgör en potentiell reservoar för sjukdomsframkallande bakterier i grisbesättningar. Inom
ramen för doktorandprojektet kommer du att kartlägga vilka arter av smågnagare som förekommer i
grisstallar, att beskriva smågnagarnas rörelsemönster och revir inom stallarna samt att leta efter ett urval
av potentiellt sjukdomsframkallande bakterier hos dessa djur. Med hjälp av molekylärbiologiska metoder
kommer sjukdomsframkallande bakterier hos grisar i besättningar med infektionsproblem att jämföras
med motsvarande bakterier påvisade hos smågnagare i stallarna. 

Lämplig bakgrund för tjänsten är veterinär med klinisk erfarenhet från lantbrukets djur. Dokumenterat
forskningsintresse är meriterande, framför allt inom ämnesområdena bakteriologi och patologi.

Närmare upplysningar lämnas av professor Claes Fellström, tel: 018-67 14 73, 
e-post: Claes.Fellstrom@kv.slu.se

Fullständig annons finns på personal.slu.se/jobb.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr 2159/05 samt meritförteckning och övriga
handlingar, som skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala, senast den 
2 september 2005.
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DET VETE TUSAN hur det började egentligen. Kanske var det
bara ren nyfikenhet, eller ett försök att förstå hur en djurpra-
tare fungerar. Eller ville jag kanske bara gå på komedi? I vilket
fall som helst hamnade jag på en kurs för att lära mig kon-
versera med djuren. För 3 000 kr kunde jag och 14 andra
under två dagar få chansen att förstå vad djuren sa. Med
skräckroad fascination åhörde jag hjärntvätten, där en hård-
spacklad, överviktig, men ändå charmerande välklädd och
verbal kvinna, tillsammans med en piercad och veganblek
ung dam lärde oss att konversera det ena djurslaget efter det
andra. Till och med ett akvarium ställdes fram och jag fann
mig lyssnandes på ”the story of the guppy”. Alla djur pratade
svenska, precis som i barnfilmerna. 

Jag slappnade av, koncentrerade mig, sökte djurens hjärn-
telepatibalans, men kunde inte höra ett smack. Men det 
gjorde lärarna och flera andra på kursen. I själva verket var det
bara jag som inte fick kontakt. Jag hade för högt motstånd i
mig, sade lärarna. Jag borde undvika kontakt med djur, blev
lärarnas ovetande goda råd vid kursavslutningskaffet. 

DET VAR INTE FÖRRÄN några dagar senare, vid ett besök i
byns mera centrala delar, som kontakt plötsligt uppstod. Jag
satt i bilen och tänkte på kursen när jag plötsligt hörde någon
säga: ”Jag kan pissa högre än du”. Jag ryckte till, för det fanns
bara tre lösspringande hundar i närheten. Blodhunden lyfte
på benet och han följdes av en ditopresterande pointer.
Terriertiken försökte inte ens. 

Jag kunde inte tro mina öron. Var det verkligen hunden
som hade pratat? Nej. Inbillning eller begynnande galenskap
var alternativen. ”Igår skrämde jag tarmarna ur grannens
katt” hörde jag nu en vekare röst som sa. ”Den sitter nog kvar
i trädet än”. De två hanhundarna sänkte sina nosar mot
tiken. ”Schysst jobbat”.

En ung kvinna gick förbi bilen. Blodhunden höjde nosen.
”Dräktig”, sade han. ”Ungefär två månader. Känner ni luk-
ten?”. ”Det kände inte jag”, sa pointern. ”För mycket parfym,
Chanel”. Från andra hållet kom nu en äldre man gåendes.
När han passerade hundarna höjdes alla nosar. ”Diabetes”, sa
blodhunden. ”Typ två”, sa tiken. 

Halvt i chocktillstånd började jag förstå hundarnas värld.
Jag vågade inte försöka prata tillbaka, men nyfikenheten drev
mig att öppna bildörren och gå ut och förbi hundarna. Dom
stod still för en sekund. 
”Varning, veterinär” sade blodhunden. ”Ingen annan kan
lukta så mycket av rädda djur.” Pointern höjde nosen. ”Det

var den djäveln som grävde mig i röven”. (Sån’t språkbruk
hade djurpratarna aldrig nämnt.) ”Den lukten glömmer jag
aldrig. Vi pissar på hans bil”. Lugnt gick hundarna fram och
blötte ner mina bildäck. Till och med tiken satte en pöl pre-
cis utanför förardörren. Sedan lufsade dom iväg mot vinden
med höjda svansar och jag hörde tiken mumla något om en
tappad Sibylla med Slotts åt det hållet.

HÄR SKULLE KÅSERIET KUNNA SLUTA. Men det finns en
konklusion som inte ska försummas. Om nu hundarna upp-
lever sin världs väsentligheter genom dess lukter, så är det för-
vånansvärt att inte djurpratarna utnyttjar det istället för att
lura pengar av djurägare, som får höra om hundens psykiska
problem med matte och miljö. Sätt hundar i ingångarna till
sjukhusens medicinkliniker och låt djurpratarna tala om vad
hundarna känner. Där kan dom sannolikt direkt diagnostisera
lever- och njursjukdomar, canifobi, sockersjuka och gud vet
vad. Och graviditeter på gyn. (Här ”vädrar” jag en svart
marknad). Det skulle ge landstinget en massa besparingar.
Och djurpratarna skulle göra sig förtjänta av sina pengar.

Men varför gå över ån efter vatten? Hundarna kan ju hjälpa
oss veterinärer också. Kolimastiter, dräktighetskontroller, 
aceton i mjölken? Och tänk om det som luktlöst kända 
stafylokockenterotoxinet faktiskt luktar? Vem vill doktorera
på det här? 

Nu vet du varför hundarna alltid pinkar på just dina bil-
hjul.

KALLE HAMMARBERG

Om varför hundar pinkar
på veterinärens bil
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SVENSK VETERINÄR-
LEGITIMATION

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

• Pernilla Bengtsson
• Sara Bergström
• Emma Berkowicz
• Kimberley Björk Johnson
• Gerd Carlsson
• Di Turi Domenico
• Anna-Maria Erixson
• Christian Fellner
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PERSONNOTISER

Födelsedagar i september
2005

INGRID LEEMANS, Uppsala, 50 år 
den 2/9
STIG I NILSSON, Klippan, 80 år den 3/9
STIG BÖRNFORS, Limhamn, 80 år 
den 5/9
BERNT GREEN, Ödåkra, 60 år den 7/9
NILS-OLOV HELLGREN, Falköping, 80 år
den 14/9
GUNNAR AHNFELT, Falkenberg, 90 år 
den 15/9
INGVAR SEGERBERG, Träslövsläge, 70 år
den 15/9
JOHAN WALDNER, Sävedalen, 50 år 
den 18/9
ANITA HEDLUND, Västervik, 50 år 
den 19/9
PER-ARNE JOHANSSON, Åmål, 60 år 
den 20/9

ANNA BOLINDER, Kanada, 50 år den
20/9
MATS BERGMAN, Sjöbo, 50 år den 23/9
RUBEN SANDGREN, Tullinge, 75 år 
den 24/9
ÅSE ROOS, Höganäs, 50 år den 29/9

Avliden
Leg veterinär Karl Ohlsson har avlidit
den 14 juni 2005. Han föddes 1919 på
Muskö, Stockholms län, avlade student-
examen där 1938 och veterinärexamen
1947. 1948 var han civil veterinärsti-
pendiat och 1953 anställdes han som
AI-veterinär i Bromölla. I Färila var han
verksam som distriktsveterinär fr o m
1956 och som besiktningsveterinär från
1960. Fr o m 1961 arbetade han som
distriktsveterinär i Skärplinge, från
1968 i Tingsryd och från 1974 i Växjö
med stationeringsort i Tingsryd. Karl
Ohlsson pensionerades 1982.

Alingsås djurklinik söker en klinikveterinär

Anställningen avser fast heltidstjänst och vi ser gärna tillträde
snarast eller efter överenskommelse. Tidigare arbetslivserfarenhet
är bra men ej nödvändigt.

Alingsås djurklinik är väl utrustad med operationsavdelning, rtg,
ultraljud, EKG och eget lab. Liten hästmottagning byggs nu. 

Vi tar emot ca 7 000 patienter per år, varav 500 hästar. För när-
varande arbetar två veterinärer och fyra veterinärassistenter på
kliniken.

För frågor, vänligen kontakta Åsa Kaså, tel 0322–63 20 00.

Välkommen med ansökan senast den 15 september till Alingsås
djurklinik, Ridhusvägen 4, 441 93 Alingsås.

• Liza Friberg
• Annelie Hellström
• Anja Kaznelson
• Kathrin Laprell

• Kari Anne Rustan
• Sif Sørensen
• Julie Trampe
• Guri Wrangsteen

She lithpth!
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