
NDER HELA VÅREN har det i varje nummer av Svensk Veterinärtidning
funnits nästan en helsida med information och uppmaning till för-
bundsmedlemmarna att nominera kandidater till förbundsstyrelse

och fullmäktige. Samma information har funnits och finns på förbundets
hemsida www.svf.se. Det är ju en del av den nya organisationens anpassning
till en mer direkt demokrati inom SVF, att alla medlemmar ska kunna
nominera kandidater. I skrivande stund har det inte inkommit några nomi-
neringar från enskilda medlemmar men det återstår fortfarande mer än en
månad och det mesta tenderar att ske i sista minuten. Det är dock ingen risk
att vi står utan kandidater: Valberedningen ska lägga fram sitt förslag till 
styrelsekandidater, och delföreningarna och SVS-sektionerna har ett ansvar
att nominera kandidater till fullmäktige.

Kandidaterna kommer att presenteras i veterinärtidningen under hösten
och styrelsekandidaterna även vid årsmötet som från och med i år åter införs
och kommer att ligga i anslutning till Veterinärmötet. Sen infaller valperioden
då varje medlem ska rösta. Det finns farhågor om hur stort valdeltagandet
verkligen kommer att bli. Andra förbund som har direktval har märkt en
nedgång i valdeltagandet under senare år, i något fall en halvering på fem år.
Det är inte så mycket att förundras över om man är realistisk. Som samhället
har utvecklats är verkligheten för de flesta av oss överfylld av arbete och när-
liggande, vardagliga saker som måste göras. Det som ligger lite längre bort
kan man kanske engagera sig i för en tid men man förmår inte ha ett fort-
löpande engagemang. Det här förhållandet är naturligtvis en svaghet för alla
demokratiska processer. Om den enskilde inte kan utöva sin demokratiska
rättighet till inflytande, oavsett varför, riskerar det att utvecklas en tystnads-
kultur där bara de styrandes röst hörs och en verksamhet utan förankring.
Det måste vi motverka.  

Den mest direkta vägen till inflytande på veterinärförbundets arbete har
du som medlem förstås genom att framföra dina synpunkter till de för-
troendevalda i förbundsstyrelsen, SVS, föreningarna m m. Jag kan försäkra
att sådana kontakter är mer än välkomna. 

Med den här ledaren vill jag förbereda alla medlemmar på fortsättningen
av den nya valprocessen och åter uppmana er att ta aktiv del i den. Det finns
när du läser det här fortfarande lite tid kvar till 1 juli för nominering av 
kandidater. Informera dig sen både om de nominerade kandidaterna och
valproceduren. Hur valet med poströstning ska gå till kommer vi att beskriva
utförligt i veterinärtidningen efter sommaren.  

Sen hoppas jag att du när valsedlarna dimper ner i din 
brevlåda fram i oktober vet precis vad det handlar om 
och kastar dig över dem och med stort engagemang
utövar din demokratiska rösträtt!

KARIN ÖSTENSSON

Ordförande, SVF
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aria Tivemo-Eftring har arbetat med
djursjukvårdarutbildningen sedan
1997. Hon är veterinär i grunden

och tillsammans med ytterligare fyra veteri-
närer och två djursjukvårdare lägger hon upp
utbildningen för de lyckligt lottade som an-
tagits till utbildningen i Skara.

– Det är ett stort tryck från alla håll att vi ska
utbilda fler djursjukvårdare. Efterfrågan är stor
både från branschen och från studenterna. Idag
har vi 40 platser, en fördubbling mot tidigare.
Ändå är det tio sökande per plats. Till veteri-
närutbildningen är det 11,5 som jämförelse,
säger Maria. Hon avfärdar samtidigt myten om
att de som söker egentligen skulle vilja bli vete-
rinärer.

– Så är det inte alls. Visst kan det hända att
någon enstaka söker sig vidare till veterinär-
yrket. Som grupp är våra studenter otroligt
djurintresserade och de har ofta stor erfarenhet
av att jobba med djur. De är duktiga på att
umgås med och läsa dem och de vill absolut
arbeta praktiskt och nära djuren. 

Eftersom det finns ett praktikkrav vid intag-
ningen, sex månaders yrkeserfarenhet från
djurvård (precis ändrat från ett helt år) eller
djursjukvård, är det ingen som blir överraskad
över vad arbetet innebär. Praktikkravet bidrar
säkert till att de som kommer in också fullföljer
utbildningen. Så gott som alla får jobb direkt
efter examen.

Åldersspridningen är stor, mellan 20–45 år.

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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Tio sökande till varje plats

Det är många som vill bli djursjukvårdare

Djursjukvårdaren har
ett genuint intresse
för djur. Hon – eller
han för den delen –
skulle inte hellre ha
blivit veterinär, utan
vill bli just djursjuk-
vårdare. SVT hälsade
på hos Maria Tivemo-
Eftring som undervisar
på SLU i Skara för att
få veta mer om vete-
rinärernas blivande
arbetskamrater.

M

Maria Tivemo-Eftring tror att
en legitimering av djursjuk-
vårdare skulle vara positivt för
yrket som djursjukvårdare.
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Kvinnorna är i stark majoritet trots att detta är
ett yrke som passar män precis lika bra. 

– Studenterna kommer från hela landet 
men av någon anledning är storstäderna något
underrepresenterade, kommenterar Maria och
fortsätter: – Det är ganska många som om-
skolar sig här. Det handlar om människor som
redan har en utbildning men vill förverkliga en
dröm att få jobba med sitt intresse. Det kan
också handla om personer som har fast arbete
på djursjukhus men ändå vill gå utbildningen.
De tar tjänstledigt och återgår sedan till sitt
ordinarie jobb med nya kunskaper i bagaget.

MARIA ÄR VÄLDIGT ENTUSIASTISK när hon
berättar om vad studenterna kan när de lämnar
utbildningen, lite mindre sprudlande när man
kommer in på lönefrågor och status.

Idag tjänar en djursjukvårdare 15 000–
18 000 kronor i månaden, berättar Maria. I
samband med lönen kommer en annan aktuell
frågeställning upp, nämligen om djursjukvår-
dare ska bli ett legitimationsyrke. Sedan djur-
sjukvårdarprogrammet startade 1984 har 430
personer gått utbildningen. Men det finns
ungefär 2 000 yrkesverksamma djursjukvårdare.
Idag arbetar outbildad och högskoleutbildad
personal sida vid sida, ibland med samma lön.

I den pågående djursjukvårdsutredningen
(JO 2003:5) föreslås att djursjukvårdare ska bli
ett legitimationsyrke motsvarande humanvår-
dens sjuksköterska. 

– Det finns naturligtvis olika uppfattningar
om detta, säger Maria. Men jag tror fördelarna
överväger. Det ger yrket högre status och man
vet vad djursjuksköterskan kan. De som inte
vill införa legitimation backar för ansvarsfrå-
gan. En egen legitimation lägger ett nytt ansvar
på sköterskan som inte finns idag.

Sköterskan?
– Ja, det blir troligen namnet i så fall, djur-

sjuksköterska. Killarna får hänga med i femi-
ninformen precis som inom sjukvården, säger
Maria. 

IDAG FINNS DET INGA exakta regler för vad en
djursjukvårdare ”får” göra. Gränsdragningarna
arbetas fram på respektive arbetsplats. Vad
veterinären delegerar beror förstås på djur-
sjukvårdarens färdigheter. 

– Jag skulle önska att det blev mer som inom
humanvården, säger Maria. Där vet man sjuk-
sköterskans roll och man vet hur värdefull en
duktig sjuksköterska är. Det är lite luddigare
inom veterinärområdet. Många gånger har
djursjukvårdaren ett mycket stort ansvar och
arbetar väldigt självständigt.

– Vad kan en högskoleutbildad djursjukvår-
dare då?

Vilka områden prioriteras?  
Vi bläddrar igenom studiehandboken och

Maria kommenterar de olika kurserna.
Tyngdpunkten i utbildningen som omfattar 80
poäng, ligger på att få fram praktiskt kunniga
djursjukvårdare med en bra teoretisk grund.
Sjukvårdslära och personlig färdighetsträning
omfattar därför 24 poäng. Husdjurens biologi,
sjukdomslära, anestesiologi och examensarbetet
är andra omfattande kurser. 

❘ ❙❚ reportage
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Att vara djursjukvårdare är ett yrke som passar män precis lika bra som kvinnor.
Det har t ex Richard Larsson insett.

SvT nr 7 -05 slutlig  05-06-07  11.39  Sida 7



– Även etologi är ett viktigt ämne för bli-
vande djursjukvårdare. Det är en kurs som vi
utökat från en till tre poäng. Studenterna
behöver även en viss insikt i pedagogik och
kommunikation. De som tar sin examen ska ju
kunna fungera som handledare i framtiden.

– Utöver detta finns ämnesområden som

kanske inte motiverar att hållas som en egen
kurs, men som vi ändå tar upp på något sätt.
Det gäller t ex frågor kring sorg och krishan-
tering eftersom djursjukvårdaren ofta får möta
djurägare i svåra situationer. Lite ergonomi
ingår också. Att vara djursjukvårdare kan vara
både tungt och ibland farligt. Är en patient
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Att ingå som en viktig del 
i ett operationsteam är
något studenterna får upp-
leva under sin praktik på
djursjukhuset.

”Nu ska vi se här, hur stor
dos skulle det vara …?”
Malin Garperud gör ett
besök i läkemedelsförrådet.
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aggressiv kan det ofta drabba den som hanterar
djuret, kommenterar Maria.

Ett område som tilldrar sig allt större intresse
är rehabilitering. Därför ingår från och med
nästa år en enpoängskurs i det ämnet, men det
kan komma att utökas i framtiden. Det finns
stora fördelar med att ha en djursjukvårdare
med kunskaper inom rehabiliteringsområdet i
det redan befintliga arbetslaget på djursjukhus
eller klinik.

Precis som inom de flesta andra utbildningar
pågår det en ständig diskussion om föränd-
ringar. Just nu är det aktuella ämnet att göra
utbildningsprogrammet treårigt.

– Det vore synd att göra utbildningen alltför
akademisk, menar Maria som vill behålla den
typ av praktiska studenter som söker i dag. Vi
ska snart ta ställning till om ett tredje år ska
införas och hur det i så fall ska utformas. Ett
starkt skäl att införa ett tredje år är att hög-
skoleutbildningen då blir europaanpassad samt
att djursjukvårdaren/sköterskan liksom sjuk-
sköterskan kan få möjlighet att forska i fram-
tiden, kommenterar Maria.

NÄR SVT HÄLSAR PÅ i Skara är det tomt på
studenter. Alla är ute på praktik. Det är sådana
perioder Maria och hennes kolleger hinner
med pappersarbete och kan ta emot journa-
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Veterinär Malin Sjökvist och djursjukvårdare Elisabeth Bloom är anställda på Blå Stjärnans Djursjukhus i Skara. De har en viktig roll för
studenternas färdighetsträning.

DJURSJUKVÅRDSUTREDNINGEN SER ÖVER LEGITIMATIONSFRÅGAN

Sedan 2003 pågår en utredning (SOU 2003:05) om djursjukvården under ledning av

Arne Kardell, där införandet av legitimation för högskoleutbildade djursjukvårdare

diskuteras. Bakgrunden är bland annat att Riksföreningen för anställda inom djur-

sjukvården, RAID, lämnat en skrivelse till Jordbruksdepartementet i januari år 2000

där man påtalar behovet av en legitimering inom sällskapsdjurs- och hästsjukvården.

Vården blir alltmer specialiserad och det finns för närvarande inga regler för vilken

kompetens en djursjukvårdare ska ha för att utföra olika arbeten. 

Även Svenska Djursjukhusföreningen har i en skrivelse till Jordbruksdeparte-

mentet i november 1999 påtalat det växande behovet av legitimering av högskole-

utbildade djursjukvårdare på djursjukhus och kliniker. Djursjukhusföreningen 

framför bristen på reglering när det gäller delegeringen av arbetsuppgifter från 

veterinär till biträdande personal som ett motiv för att införa legitimation. Djur-

sjukhusföreningen påtalar också att titeln djursjukvårdare används av såväl 

utbildad som outbildad personal. 

Båda föreningarna har yrkat på att legitimering av djursjukvårdare och delegering

av veterinära uppgifter utreds. Hela utredningen skall vara klar i november 2005.
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lister... Vi går en sväng i utbildningslokalerna.
– Vi har inga försöksdjur att öva på, säger

Maria och håller upp en tyghund. Den här
jycken har blivit omplåstrad många gånger…
För vissa typer av övningar fungerar den fak-

tiskt rätt bra. Det går att visa hur man håller,
hur man förbereder operation och liknande.
Många av oss som arbetar här, och även stu-
denter, har egna hundar som ofta får agera
patienter. Någon enstaka katt har också varit
här på besök. 

När man ska lära sig sticka används samma
sorts övningsmaterial som inom sjuksköterske-
utbildningen. Maria visar en ”stickarm” med
”blod” och allt. Det är bara lite päls som saknas
för att det ska kännas som på riktigt när man
tränar blodprovstagning. Den väsentliga trä-
ningen får studenterna givetvis ute bland riktiga
patienter på djursjukhus och kliniker. 

– Vi har ett nära samarbete med Blå
Stjärnans Djursjukhus och Hästkliniken som
ATG driver i Skara, säger Maria och tillägger
att man utöver dessa även har mycket bra prak-
tikvärdar över hela landet. 

Inne på djursjukhuset hittar vi en del stu-
denter i arbete. Med tydlig text på ryggen är de
lätta att upptäcka bland personalen. En student
håller på att förbereda en hund för operation,
en annan plockar fram läkemedel. På häst-
kliniken möter vi en av fyra manliga studenter.
Han kollar upp en häst som har en sårskada.
Gemensamt för alla är att de är koncentrerade,
engagerade och har en mycket positiv attityd. 

Det sistnämnda är väldigt viktigt när det är
dags att komma ut i arbetslivet, för det är 
nästan alltid veterinärens arbetskamrat som
djurägaren först kommer i kontakt med.  ■
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Ambulant  hästpraktik 
– Vad är bäst för häst?

Kurs för hästengagerade veterinärer i blandad praktik

Kursinnehåll: Hantering av kolik, akut hälta, tandundersökning 
och hud.

Datum: 13–14 oktober 2005, Mullsjö.

Tider: Dag 1 start kl. 09.00 och dag 2 avslutning kl. 17.00.

Frågor: Anna Forslid, tfn 070-640 49 22,
e-post: anna.forslid@dv.sjv.se

Mer utförlig annons kommer efter sommaren i SVT!

551 82 Jönköping
036-15 50 00

www.sjv.se/distriktsveterinarerna

Den här hunden har ”opererats” många gånger. En stor tyghund får vara övnings-
objekt när det inte finns möjlighet att öva på levande djur. 
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Utbrott av frasbrand kan före-
komma enzootiskt, vilket varit fallet
bland betesgående nötkreatur på
Öland. Artikeln beskriver sjukdomens
etiologi, epidemiologi, patogenes,
klinik och diagnostik. Omfattningen
av dödsfall hos öländska betesdjur 
i frasbrand medförde att förebyg-
gande vaccinationer initierades.
Effekten av genomförd vaccina-
tionsprofylax liksom fördelningen
av dödsfall hos olika kategorier
betesdjur på Öland har kartlagts
över tre år genom en enkätunder-
sökning. Resultaten visar att döds-
fall är vanligast hos dikalvar och
förstagångsbetande ungdjur samt
att den förebyggande effekten av
vaccination före betessläppning är
mycket god. 

INLEDNING
Sommaren 1995 ägde ett större fras-
brandsutbrott rum på sydöstra Öland.
Ett 20-tal nötkreatur dog inom ett
begränsat geografiskt område. Flertalet
av dessa obducerades varvid diagnosen
frasbrand ställdes i samtliga fall. Under
resten av 1990-talet var förekomsten av
diagnostiserade frasbrandsfall låg (Tabell
1). Från år 2000 och framåt sågs dock
en ökning av antalet sjukdomsutbrott.

KARIN LUNDBLAD ÅSENIUS, leg veterinär, 
CHARLOTTE HALLÉN SANDGREN, leg veterinär VMD och 

MATS TÖRNQUIST, leg veterinär.*

Frasbrand hos nötkreatur på Öland 2002–2004
med särskild granskning av vaccinationseffekten

❘ ❙❚ vetenskap
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granskad artikel

FIGUR 1. Från år 2000 och framåt sågs en ökning av antalet frasbrandsutbrott på Öland.
Ett utbrott definieras som ett antal fall inom ett geografiskt begränsat område.

År Antal sjukdoms-  Antalet sjukdoms- Antal obducerade fall
utbrott i landeta utbrott i Kalmar läna från Ölands vet-stationb

1996 5 5 c

1997 4 3 c

1998 13 7 c

1999 5 1 c

2000 14 8 13
2001 15 14 10
2002 25 18 11
2003 15 8 5
2004 6 3 1

Tabell 1. STATISTIK ÖVER FRASBRANDSUTBROTT I LANDET OCH SPECIELLT PÅ ÖLAND.

a SJVs statistik över anmälningspliktiga sjukdomar.
b Enligt obduktionsprotokoll från Ölands veterinärstation.
c Uppgift saknas.
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Ett utbrott definieras som ett antal fall
inom ett geografiskt begränsat område
(Figur 1). Sjukdomen spred sig år för år
för att 2002 omfatta hela ön. Antalet
djur som skickats på obduktion från
Ölands veterinärstation framgår av
Tabell 1 och i stort speglar det Statens
Jordbruksverks statistik över frasbrands-
fall i Kalmar län. 

Som en effekt av sjukdomens utveck-
ling och utbredning har antalet till
Ölands veterinärstation försålda vaccin-
doser successivt ökat från något hundra-
tal vaccinerade djur år 2000 till ca 5 000
vaccinerade djur 2003. Det bör tilläggas
att fler djur kan ha vaccinerats då vaccin-
användning av övriga veterinärer verk-
samma i området inte ingår i uppskatt-
ningen. 

Vid informationsmöten för lantbru-
kare i januari 2003 och februari 2004
diskuterades den aktuella situationen.
Representanter från Statens Veterinärme-
dicinska Anstalt, Svenska Djurhälsovår-
den (SvDHV), Ölands veterinärstation
och läkemedelsföretag som tillhanda-
håller vaccin fanns på plats. Under dis-
kussionen efterlystes mer kunskap om
vaccinationsbehov och effekter av olika
vaccinationsprogram. SvDHV har med
anledning av detta och med stöd av
Kulm-anslag via länsstyrelsen i Kalmar
län genomfört upprepade enkätunder-
sökningar avseende vaccinationsrutiner
och frasbrandsfall betessäsongerna 2002,
2003 och 2004 i öländska besättningar
med nötkreatur. 

Denna artikel syftar till att beskriva
sjukdomen med avseende på diagnostik,
förebyggande åtgärder och vaccinations-
studier samt att presentera resultatet av
nämnda enkätundersökningar.

ETIOLOGI
Frasbrand, Blackleg, orsakas av Clostri-
dium chauvoei, som är en grampositiv
stavformig anaerob bakterie. Även
Clostridium septicum kan förekomma i
blandinfektion med C chauvoei. Bety-
delsen av C septicum i samband med
sjukdomen har dock ifrågasatts i littera-
turen där man vill hänföra fynden till
postmortalt invaderande stammar från
gastrointestinalkanalen. Clostridiebakte-
rier är sporbildare. Sporerna, som kan
finnas i jorden, är mycket motstånds-

kraftiga och kan därför finnas kvar i
flera år. Utgrävningar, översvämningar,
störtregn eller andra företeelser som gör
att sporerna exponeras för djuren kan
vara av betydelse vid större utbrott.
Sporer kan även finnas i foder som kon-
taminerats med jord då utbrott på stall
rapporterats (2, 4, 5, 6).

EPIDEMIOLOGI
Frasbrand förekommer i hela världen
och kan uppträda enzootiskt. I sådana
områden kan sjukdomen vara mycket
lokal i sin spridning (4, 6, 12). Sjuk-
domen drabbar framför allt nötkreatur
och får, men det finns rapporter om
svin, hjort och häst som insjuknat. 

Frasbrandsfall är vanligast under
betesperioden. Djur i åldersgruppen sex
månader till två år drabbas företrädesvis
men en variation på sex veckor till tolv
år finns beskriven (2, 3, 4, 5, 6). Infek-
tionsporten är hos alla djurslag utom
nöt sårinfektioner. Nöt infekteras tro-
ligen peroralt av sporer från betet eller 
via kontaminerat foder. Beten kan åter-
smittas av dessa ”kroniska smittbärare”
eller av djur som dött av sjukdomen och
lämnats kvar på betet (4, 6).

PATOGENES
Sporerna återfinns i mag-tarmkanalen,
varifrån de transporteras hematogent till
levern och sprids vidare till muskler och

andra vävnader (2, 3, 4, 5, 6). Sporerna
ligger sedan latenta, tills betingelserna
ändras och de i muskelvävnad kan över-
gå till en vegetativ form som orsakar
sjukdom (6). De aktiveras i miljöer med
låg syrespänning. Sådana förutsättningar
kan exempelvis uppstå i muskulaturen i
samband med kraftig ansträngning,
trauma, blödningar eller selen-vitamin
E-brist (2, 4). 

Vid övergången till den vegetativa
formen produceras toxiner och neura-
minidas som ger en central nekros av
muskeln med perifer utbredning (1, 2,
4). Sjukdomen leder till en gangränös,
nekrotiserande myosit med en terminal
septikemi (2, 4, 11). Mortaliteten är hög,
nära 100 procent (1, 5).

SYMTOM
Oftast är det flera djur i en flock, som
under loppet av några dagar insjuknar
och det är vanligen de snabbast växande
individerna som blir sjuka (2, 4, 8).
Köttrasdjur är mer frekvent drabbade än
nötkreatur av mjölkras (2, 5).

Kraftigt nedsatt allmäntillstånd, hög
feber och hälta är de vanligaste symto-
men på ”klassisk” frasbrand (5, 6) (Figur
2). Afebrila fall förekommer och då
framför allt i slutstadiet av sjukdomen
(3, 5). Hältan engagerar oftast bakdels-
muskulaturen eller bogmuskulaturen.
Tungan kan ibland vara involverad. Vid

FIGUR 2. Köttrasdjur är mer frekvent drabbade än nötkreatur av mjölkras. Kraftigt 
nedsatt allmäntillstånd, hög feber och hälta är de vanligaste symtomen på ”klassisk”
frasbrand.

12 N U M M E R  7 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤

FO
TO

: 
LE

N
A

ST
EN

G
Ä

RD
E

SvT nr 7 -05 slutlig  05-06-07  11.40  Sida 12



ytlig lokalisation är den snabbt ökande
svullnaden markant. Inledningsvis är
svullnaden varm och ömmande centralt
för att senare bli kall och okänslig med
sprucken hud. Det varma och ömmande
området flyttar sig perifert och ett fra-
sande emfysem utvecklas. Pulsen stiger
till 100–120/min (1, 4, 5, 6). 

Frasbrand kan också förekomma i en
visceral form som drabbar hjärta och
diafragma (2, 5, 6). Vid den viscerala
formen och vid skador som sitter djupt
i muskulaturen ses ingen typisk svullnad
eller hälta (4). 

Sjukdomen har ett perakut förlopp
och vanligtvis dör djuren efter 12–36
timmar. Det är mycket vanligt att djur
hittas döda på betet utan att några sym-
tom iakttagits (2, 5, 6). Blod och blod-
blandat skum kan ses från näsborrar och
anus. Djuren sväller upp mycket fort
och förruttnelsen startar omedelbart (2,
4, 6). Denna bild kan även ses vid mjält-
brand, där dock kadavret ofta är dåligt

stelnat och mörkt okoagulerat blod kan
ses rinna ur kroppsöppningar. Mjält-
brand omfattas av epizootilagstiftningen.
För tillvägagångssätt vid misstanke om
mjältbrand hänvisas till ”Epizootisjuk-
domar – en handbok” utgiven av SVA
och Jordbruksverket 2002.

FASTSTÄLLANDE AV DIAGNOS
Oförklarliga dödsfall på betet bör alltid
obduceras eftersom frasbrand eller annan
smittsam sjukdom aldrig kan uteslutas.
Ofta är det ett djur i god kondition som
drabbas. Vid klassisk frasbrand ses i
regel ett svullet muskelparti med emfy-
sem. Det drabbade muskelpartiet är
mörkrött till svart och snittytan har ett
metalliskt utseende. Centralt i lesionen
ses en nekros. Vid palpation av vävnaden
känns ”frasande” luftblåsor, som ett
typiskt symtom på sjukdomen. Föränd-
ringarna kännetecknas av en smörsyra-
lukt (4).

Vid obduktion ses små blödningar i

hjärta och diafragma (4). Kroppshålorna
innehåller rikligt med fibrinös, blod-
blandad vätska med degeneration av
bukorgan. Serofibrinös pleurit, perikar-
dit med lungödem tillhör också sek-
tionsfynden (2, 4, 6).

Diagnosen ställs på den kliniska bil-
den kompletterat med obduktionsfynd
och bakteriologi (Figur 3a och 3b). För
korrekt uttagande av provmaterial för
bakteriologisk undersökning, se fakta-
ruta. Material för odling kan tas från de
flesta bukorgan och blod då en septikemi
utvecklas i terminalskedet av sjukdomen
(4, 6). För att undvika överväxt av
clostridier från tarmen (C perfringens
och C septicum) är tidig provtagning
under så anaeroba förhållanden som
möjligt en förutsättning (2, 4, 6). Det
kan därför vara indicerat att ta ett bak-
teriologiskt prov direkt på plats före in-
transport till obduktion. Provmaterialet
ska transporteras anaerobt. En ”luftfri”,
väl försluten plastpåse kan räcka eller ett
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FIGUR 3A. Bit av muskulatur med typiska frasbrandsförändringar. FIGUR 3B. För att upptäcka muskelförändringar måste man
ibland göra djupa snitt i de stora musklerna i affekterat område
av kadavret.
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välfyllt sterilt provrör (1, 3) (se fakta-
ruta).

Sjukdomen är anmälningspliktig, och
det är veterinären som ställer diagnosen
som är skyldig att göra anmälan. Endast
det första fallet vid ett utbrott registreras
i Jordbruksverkets sjukdomsstatistik. En
bakteriologisk undersökning tillsam-
mans med de typiska kliniska fynden
krävs för diagnos.

BEHANDLING
Sjukdomens perakuta förlopp gör att
behandlingsresultatet i regel är dåligt (4,
5, 6). Om symtomen upptäcks tidigt
utgörs behandlingen av penicillin paren-
teralt, gärna intravenöst. Initialt kan
även NSAID-preparat ges (3). Flyttning
från det aktuella betet och vaccination
av hela gruppen djur rekommenderas
också.

VACCINATION
Under åren har två vacciner funnits till-
gängliga, Miloxan och Heptavac. Båda
är multivalenta med antigen för C chau-
voei, C novyi, C perfringens typ B, C och
D, C septicum och C tetani. Miloxan
immuniserar också avseende C sordelli.
Vid användandet av Miloxan rekom-
menderas att kalvar vaccineras vid två
veckors ålder om kon/kvigan är ovacci-
nerad och vid åtta veckors ålder om
kon/kvigan är vaccinerad. Revaccine-
ring görs efter fyra veckor. För dräktiga
djur rekommenderas vaccination två
och sex veckor före beräknad kalvning.
En årlig boostervaccination rekommen-
deras. Vuxna djur grundimmuniseras
två gånger med fyra veckors intervall.

Heptavac är endast registrerat för 
får. Produkten har dock använts på nöt
då Miloxan inte varit tillgängligt.
Rekommendationerna för får är att
tackor grundvaccineras under dräktig-
het två gånger med fyra till sex veckors
intervall, därefter vaccineras lammen vid
tre till fyra månader och fyra till sex
veckor senare. En årlig boosterdos
rekommenderas. Vid Ölands veteri-
närstation har rekommendationer för
får använts även vid vaccinering av första-
gångsbetande nötkreatur.

Vid ett utbrott är det viktigt att samt-
liga djur flyttas till ett nytt bete och vac-
cineras. Det tar ca 14 dagar tills fullgod

immunitet uppnåtts efter vaccination.
Utbrott av frasbrand har rapporterats
trots vaccination. Den allmänna upp-
fattningen har då varit att detta sannolikt
berott på att vaccinationsrekommenda-
tionerna inte har följts. En förekom-
mande avvikelse är att första vaccinatio-
nen genomförs för tidigt dvs redan vid
några veckors ålder. Den andra vaccina-
tionen fullföljs därefter inte alltid då det
kan vara både svårt och tidskrävande att
samla djuren efter fyra till sex veckor (7,
9, 10). En annan möjlig förklaring till
utebliven effekt är att djuret redan är
smittat vid vaccineringen. 

Den maternala immunitetens bety-
delse för vaccinationssvaret har under-
sökts. I ett försök vaccinerades dräktiga
kor minst två gånger före kalvning.
Inom tolv timmar efter råmjölksgiva
kunde specifika antikroppar påvisas hos
kalvarna. En grupp av dessa kalvar vac-
cinerades vid en till sex veckors ålder.
Hos 70 procent av dessa uppvisades
ingen signifikant titerstegring. En
annan grupp vaccinerades vid fyra till

tolv månaders ålder och då erhölls
antikroppssvar hos 70 procent av kal-
varna. Båda grupperna revaccinerades
vid 18–24 månader och 94 procent av
samtliga ungdjur svarade då med en
titerstegring.

Flera studier visar att om korna vacci-
neras under dräktigheten får kalvarna
ett passivt antikroppsskydd via råmjöl-
ken som varar ca sju till åtta veckor.
Vaccination av kalvar under denna 
period höjer inte antikroppstitern. En
enkel vaccination vid ca sju veckors
ålder ger inte heller ett tillräckligt skydd
(7, 9, 10).

ENKÄTUNDERSÖKNINGEN
De 200 största öländska leverantörerna
av nötkreatur till KLS slakteri i Kalmar
fick våren 2003 en enkät med frågor
kring frasbrandsfall och rutiner för 
vaccination av betande djur under
betessäsongen 2002. Samma enkät sän-
des ånyo ut i november 2003 respektive
2004 till de lantbrukare som svarat på
den i maj 2003 utsända enkäten. 
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DIAGNOSTIK AV FRASBRAND

För att diagnostisera frasbrand ska döda djur obduceras. Affekterad muskulatur är
ofta mörkt missfärgad, torr och det förekommer ofta gasbildning och vätskeutträde.
Över delar av kroppen ses vanligen ett några cm brett gasigt och blodigt ödem.
Kadavret luktar härsket smör, eftersom den aktuella bakterien, Clostridium chauvoei,
producerar smörsyra. Frasbrand kan också finnas i en visceral form, där de huvudsak-
liga fynden är en serofibrinös, ibland hemorragisk, pleurit och perikardit. 

Bakteriologisk konfirmering genom framodling av Clostridium chauvoei är önsk-
värd men inte nödvändig för att ställa diagnos. Ofta sker en postmortal överväxt av
andra bakterier, t ex Clostridium septicum, vilket gör att det ibland inte går att isolera
aktuellt agens. Genom lämplig provtagningsmetodik kan denna risk minimeras, och
vi har exempel på lyckad bakteriologisk provtagning på flera dagar gamla kadaver. 

Om obduktion inte är möjlig ska klinikern ta ut prov för bakteriologisk odling.
Eftersom det är viktigt att minimera smittspridningen från kadavret måste eventuell
provtagning ske så rent som möjligt. Lämpligt material är vävnad från affekterad,
svullen muskulatur där krepitation på grund av gasutveckling förekommer. Då bakte-
rien är anaerob måste tillräckligt stor bit från kadavret skäras ut, ca 10x10x10 cm,
paketeras i stark plastpåse och luften pressas ut innan förslutning. Enligt erfarenhet
från SVA är vävnadsaspirat sällan diagnostiskt. 

Sammanfattning av handlingsplan då frasbrand misstänks
• Ordna obduktion.
• Bakteriologisk odling görs.
• Om diagnosen frasbrand ställs rapporteras fallet till Jordbruksverket, i första hand 

av bakteriologiskt laboratorium/obducent, i andra hand av klinikern.
• Kontakta gärna nöthälsoveterinär på Svenska Djurhälsovården. Vi vill samla på oss

erfarenheter om frasbrandsfall.

Rutan framtagen i samråd mellan Svenska Djurhälsovården, Jordbruksverket och Statens Veterinär-
medicinska Anstalt.
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Lantbrukarna fick vid alla tre tillfäl-
lena ange antalet betesdjur i respektive
åldersgrupp samt om de vaccinerats.
Vaccinationsfrågorna specificerades till
vilket vaccin som använts och om djuret
vaccinerats en eller två gånger. Djur-
ägarna fick också ange antalet fall av
frasbrand för respektive djurgrupp
under den aktuella betesperioden.
Diagnosen frasbrand har ställts av djur-
ägare och/eller veterinär med eller utan
verifierande obduktion. De fall där
djurägaren varit osäker har inte bedömts
som frasbrand. Ett mindre antal fall av
frasbrand på stall som rapporterats i
enkäten har inte tagits med i samman-
ställningen då den koncentrerats kring
betesperioden.

RESULTAT
Enkäten besvarades av 138 av de 198
lantbrukarna som hade betesgående
nötkreatur vid första frågetillfället. Det
ger en svarsfrekvens på 70 procent. För
år 2002 omfattade enkäten 14 059 djur.
Motsvarande antal för 2003 och 2004
var 14 195 respektive 13 483 stycken.
Uppskattningsvis går det sommartid ca

35 000 betande nötkreatur på Öland
(muntligt meddelande, Leif Dahlgren,
2004), vilket i så fall innebär att enkäten
omfattar ca 40 procent av de betande
nötkreaturen på ön (Tabell 2).

Betessäsongen på Öland sträcker sig
från början av maj fram till oktober–
november. I synnerhet yngre djur går
ute långt in på hösten. Första- och andra-
årsbetande djur samt dikor och kalvar
går huvudsakligen på permanenta
beten. Mjölkkor betar i större utsträck-
ning även vallåterväxt. Betessäsongen
2002 var mycket torr. Somrarna 2003
och 2004 var mer nederbördsrika och
tillgången på bete följaktligen bättre
dessa år.

Under säsongerna 2002, 2003 respek-
tive 2004 noterades 129, 17 respektive
16 fall av frasbrand i enkätbesättningarna
(totalt 162 fall). Fördelning av fallen på
åldergrupper visade att det framför allt
var förstaårsbetare samt dikalv som
drabbats. Under de tre åren drabbades
61, noll samt nio dikalvar av frasbrand.
Av de förstaårsbetande mjölkdjuren
insjuknade 49 stycken år 2002 och de
andra två åren 15 respektive sex indivi-

der. Endast ett fåtal andraårsbetande
djur insjuknade (Figur 4). 

Andelen djur som vaccinerats i enkät-
besättningarna ökade kraftigt från 2002
till 2003. Speciellt ökade andelen vacci-
nerade dikalvar från tolv procent 2002
till 63 procent båda de följande säsong-
erna (Figur 5). Totalt vaccinerades elva
procent av betesdjuren 2002 och 25
procent de båda följande åren. Den 
vanligaste metoden för vaccination av
dikalv var att vaccinera kalven två gånger.
Andra rutiner förekom också i enstaka
fall, såsom vaccination av korna enbart
eller med kompletterande immunisering
av kalvarna. Under de tre undersökta
åren har Miloxan använts vid samman-
lagt ca 3 000 och Heptavac till ca 4 400
vaccinationer. Ytterligare ca 800 djur
fick vaccin av okänt märke (Miloxan
eller Heptovac). 

En beräkning av frasbrandsrisken för
ett ovaccinerat nötkreatur var som ett
genomsnitt över de tre åren för dikalvar
4,2 procent. Motsvarande var för första-
respektive andraårsbetande djur 1,0
respektive 0,2 procent. För de vaccine-
rade djuren (oavsett vaccinationsrutin)
var risken mindre än 0,1 procent för alla
grupperna (Figur 6). Av de 162 djur
som drabbats av frasbrand är det två fall
där lantbrukaren anger att vaccination
genomförts. Under diskussionen på
lantbruksträffarna framkom att enkel
vaccination förekommit på grund av
svårigheter med att samla in djuren för
en andra vaccination samt brist på vac-
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FIGUR 4. Antalet frasbrandsfall hos nötkreatur per djurgrupp
och säsong åren 2002–2004 i den genomförda enkätstudien
på Öland.

Betessäsong Antal  Antal Antal Antal drabbade
besättningar nötkreatur frasbrandsfall besättningar

2002 130 14 059 129 21
2003 130 14 195 17 7
2004 123 13 483 16 5

Tabell 2. ANTAL DJUR OCH FRASBRANDSFALL PÅ BETET I DE UNDERSÖKTA BESÄTTNINGARNA.

FIGUR 5. Andel (procent) frasbrandsvaccinerade nötkreatur per
djurgrupp och säsong åren 2002–2004 i den genomförda
enkätstudien på Öland.
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cin. Bland dem som endast fått en vac-
cination förekom inga frasbrandsfall. 

SLUTSATSER
Förekomsten av frasbrandssmitta under
betesperioden på Öland är omfattande.
Den uppskattade dödligheten i fras-
brand under betesperioden kan med
utgångspunkt från denna undersökning
beräknas till drygt 400 djur döda på
betet i sjukdomen den senaste treårs-
perioden. Unga djur, i synnerhet snabb-
växande dikalvar, är särskilt utsatta för
sjukdom vilket är helt i linje med vad
som anges i litteraturen. Vaccinations-
skyddet tycks, med de båda vacciner
som använts (Miloxan och Heptavac),
fungera tillfredsställande och ge ett gott
skydd under de förhållanden som råder
(Figur 7). Av de sammanlagt drygt 
8 000 nötkreatur som vaccinerades
drabbades endast två djur av frasbrand.
Bland de ovaccinerade (totalt 16 500
ungdjur och dikalvar) inträffade över
åren 160 frasbrandsfall. 

En viktig förklaring till att antalet fall
minskat är med stor sannolikhet att vac-
cination ökat kraftigt i omfattning.
Differensen mellan 2002 och de följan-
de två åren beror dock inte enbart på
utökad vaccination. Troligen handlar
det också om en säsongseffekt. Skillna-
den i årsmån var tydlig med en betydligt
högre nederbörd och för öländska för-
hållanden ovanligt riklig betestillgång
under 2003 och 2004. 

Studien antyder att enbart en enkel
vaccination utan påföljande boosterdos
kan ha en viss skyddande effekt men
materialets kvalitet och omfattning är
långt ifrån tillräckligt för att dra några
slutsatser kring detta. Bakom de vacci-
nationsanvisningar som tillverkaren får
godkända ligger detaljerade studier med
dokumenterade resultat. Vid använd-
ning utanför dessa anvisningar övertar
förskrivande veterinär ansvaret för
behandlingsresultatet.

TACK
Författarna vill rikta ett speciellt tack till
veterinärerna Lennart Nilsson och Sven
Viring för värdefull hjälp med bakgrunds-
material och litteratursökning.
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FIGUR 7. I synnerhet snabbväxande dikalvar är särskilt utsatta för frasbrand, 
men vaccinationsskyddet tycks fungera tillfredsställande och ge ett gott skydd. 

FIGUR 6. Andelen
(procent) frasbrands-
fall utifrån vaccina-
tionsstatus åren
2002–2004 i den
genomförda enkät-
studien på Öland.
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SUMMARY
Backleg in cattle on the island of
Öland 2002–2004 with a special study
of the effect of vaccination
Enzootic outbreaks of Backleg are com-
mon in grazing cattle all over the world
and has occurred on the Swedish island
of Öland. In this paper the ethiology,
epidemiology, pathogenesis, clinics and
diagnostics are described. The high
mortality numbers due to the disease
among grazing cattle on Öland has ini-
tiated prophylactic vaccinations on
many farms. The effect of the vaccina-
tions and mortality rates in different
groups of cattle have been investigated
for three years through use of a question-
naire. The investigation represents 40 %
of the grazing cattle on Öland and the
results show that death rates are highest
in suckling calves and first season gra-
zing young stock. The protecting effect
of vaccination before the grazing season
is very good.
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Felin infektiös peritonit (FIP) är en
dödlig sjukdom som orsakas av
felint coronavirus (FCoV). FCoV är
spritt i kattpopulationen, med
högre prevalens i flerkattshushåll 
än bland ensamlevande katter. För
att sjukdomen FIP ska uppkomma
krävs att det enteriska FCoV mute-
rar. Det muterade viruset smittar
som regel inte mellan katter, utan
mutationen sker på nytt hos varje
katt som insjuknar i FIP. Sjukdomen
FIP ses därför endast sporadiskt. 
I artikeln ges rekommendationer 
till hur man ska agera när fall av 
FIP uppträder i flerkattshushåll.

Felin infektiös peritonit, FIP, är en sjuk-
dom som orsakas av felint coronavirus
(FCoV) och som har utmanat veterinärer
och kattägare över hela världen sedan
den första gången beskrevs på 1960-talet
(16). Sjukdomen är immunologiskt
medierad, dödlig och uppträder spora-
diskt. Den kan uppträda i två huvud-
former. Våt FIP, med vätskeansamling 
i buk- och/eller brösthåla, är den van-
ligaste formen, men det förekommer
också torr FIP, med granulom i till
exempel njurar, lever, tarmvägg och
lymfknutor. Utöver dessa två varianter
är det många katter som har olika typer
av blandformer.

Vid SVA, Avdelning för patologi, får
ungefär en femtedel av de katter som
kommer in för obduktion diagnosen
FIP. Diagnosen ställs oftare på raskatter
än på huskatter. Det kan bero på att 
raskatter ofta hålls i grupp, med ökat
smittryck och därmed också ökad sjuk-
domsrisk. FCoV är vanligare bland ras-
katter än bland huskatter (1, 26). Det
kan också vara så att en genetiskt be-
tingad känslighet för FIP (se kommande
stycke) är mer spridd bland raskatter.
Det bidrar säkert också att raskatter
utreds och obduceras i större utsträck-
ning än huskatter. Figur 1 visar antalet
katter som fått diagnosen FIP vid SVA,
Avdelning för patologi 1999–2004, för-
delat på ras. 

När ett djur drabbas av en obotlig
sjukdom är detta ofta ett stort trauma
för djurägaren, och många uppfödare
ser ett fall av FIP i uppfödningen som
en katastrof. Vilka råd kan vi som vete-
rinärer ge till den djurägare som har
drabbats av ett fall av FIP i sin katt-
grupp?

ETT ENDEMISKT SMITTÄMNE 
Felint coronavirus är spritt i kattpopula-
tionen. Andelen seropositiva raskatter
varierar mellan 50 procent och drygt 80
procent, medan prevalensen seropositiva
ensamlevande huskatter snarare är runt
15 procent (1, 26). På SVA har utförts
en serologisk studie av svenska, friska
katter. I detta material var 16 procent av
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FIGUR 1. Antal katter, fördelade på ras, som fått diagnosen FIP efter obduktion vid SVA,
Avdelning för patologi, under perioden 1 januari 1999– 8 september 2004. 
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huskatterna och 66 procent av raskatterna
seropositiva (Figur 2). Enligt en svensk
enkätstudie har majoriteten av svenska
kattuppfödare aldrig undersökt om
deras katter är seropositiva avseende
FCoV (Ström Holst, opublicerade resul-
tat). 

Det finns en liten andel (mindre än
5 %) katter som är resistenta, och inte
blir infekterade när de exponeras för
FCoV. Drygt tio procent blir persistenta
bärare, ofta livslångt, och utsöndrar då
virus med avföringen. Det vanligaste är

att katterna genomgår en övergående
infektion, och gör sig kvitt virus inom
tre–nio månader (4) (Figur 3 och Tabell
1). 

De flesta katter som är infekterade
bär på endast en virusstam, men ett
mindre antal är infekterade med två
olika stammar (6). En katt som har
genomgått infektion med en virusstam
kan återinfekteras med samma eller en
annan stam. Under tiden den är infek-
terad, utsöndrar virus och har antikrop-
par, är den dock vanligen inte mottaglig

för infektion med närbesläktade virus-
stammar (6, 14). Det är huvudsakligen
värddjurets, kattens, svar på infektionen
som avgör om den blir övergående eller
persistent infekterad. I en undersökning
har emellertid en enstaka virusstam
visats resultera i en relativt hög andel
persistent infekterade katter (6), vilket
tyder på att virusstammen också kan ha
betydelse.

FIP UPPTRÄDER SPORADISKT
Felint coronavirus härbärgeras i kattens
tarm, och kan hos kattungar orsaka en
mild diarré (2). Sjukdomen FIP upp-
kommer genom att det endemiska,
enteriska coronaviruset muterar (29).
För att mutationen av det enteriska
coronaviruset ska ge upphov till ett FIP-
orsakande virus krävs att virus får för-
mågan att föröka sig i monocyter och
makrofager (17). Det bör dock noteras
att även enteriskt coronavirus kan på-
visas i blodet. I en studie kunde FCoV
påvisas i blodet med hjälp av RT-PCR
(reverse transcriptase polymerase chain
reaction) hos ca 80 procent av katterna,
oberoende av hälsostatus, och förekoms-
ten av coronavirus i blodet predispone-
rade inte katterna för FIP (12). 

Hos kliniskt friska katter har FCoV
kunnat påvisas i olika inre organ, vilket
visar att katter kan ha en systemisk
infektion med FCoV utan att ha några
kliniska symtom (19, 20, 22). När det
enteriska viruset får förmågan att föröka
sig i blodcellerna är detta således inte ett
allt-eller-inget fenomen, utan en fråga
om hur effektivt denna replikation sker,
en gradskillnad. In vitro har noterats att
avirulenta stammar infekterar färre
makrofager än virulenta stammar, samt
att avirulenta stammar är sämre på att
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FIGUR 2. Andelen kliniskt friska katter med antikroppar mot FCoV. I undersökningen 
ingick 209 katter: 142 huskatter, 64 raskatter och tre där ras inte angavs. Ström Holst 
m fl, opublicerade resultat.

Tidsperiod % katter som har 
slutat utsöndra FCoV

1 månad 58
3 månader 73
6 månader 90
9 månader 95

11 månader 100

Tabell 1. TID TILL DESS KATTER MED ÖVER-
GÅENDE INFEKTION HAR SLUTAT UTSÖNDRA

VIRUS ENLIGT ADDIE OCH JARRETT (4),
TOTALT 37 KATTER.

FIGUR 3. Följder för katter som möter felint coronavirus. Katter som är resistenta sero-
konverterar inte och utsöndrar inte virus. Katter med övergående infektion slutar
utsöndra virus inom elva månader, se Tabell 1. Persistent infekterade katter definierades
i denna studie som sådana som utsöndrar virus i mer än elva månader (4).

➤
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underhålla virusförökning och att sprida
sig till andra makrofager (17).

SMITTSPRIDNING OCH RENGÖRING 
Mutationen som ger FCoV kapaciteten
att orsaka FIP tros ske på nytt hos varje
katt som insjuknar. Detta innebär att
smitta med muterat, FIP-orsakande,
virus från katt till katt är undantag sna-
rare än regel (17, 29). Det har visats att
FIP-orsakande virus inom ett geogra-
fiskt område uppvisar större likheter
med det enteriska viruset inom samma
område än med ett FIP-orsakande virus
från ett annat område (29). I en under-
sökning såg man att risken för att en
katt ska få FIP inte är större för att den
lever i en uppfödning där man tidigare
har haft fall av FIP, än om den lever i en
uppfödning där man tidigare inte har haft
FIP men där FCoV är endemiskt (8).

Men även om det muterade, FIP-
orsakande viruset primärt inte smittar
mellan katter, så smittar det enteriska,
icke-muterade coronaviruset, och det
finns alltid en risk att det muterar.
Coronavirus har de största kända RNA-

genomen, och misstag sker ofta vid
replikationen (17). Som tidigare nämnts
är seroprevalensen hög, framför allt hos
katter som hålls i grupp. Från katter
med FIP kan FCoV påvisas i avföringen
hos mellan drygt 40 procent och upp till
närmare 80 procent av katterna (7, 10,
13). Eftersom virus finns i avföringen är
smittan primärt fekal-oral. Därför är
FCoV vanligast när flera katter delar
samma kattlåda, och därmed kommer i
kontakt med varandras avföring (Figur
4). Ensamlevande utekatter är däremot
mer sällan infekterade, eftersom katter
utomhus normalt gräver ned sin avfö-
ring så att andra katter inte kommer i
kontakt med den. FCoV är känsligt för
vanliga rengöringsmedel, men kan över-
leva uppemot sex veckor i en dåligt ren-
gjord miljö. Vid rengöring bör fokus
ligga på kattlådan med omgivning,
eftersom virus utsöndras med avföringen.

RISKFAKTORER FÖR 
UTVECKLANDE AV FIP
Ålder
Av alla katter i flerkattshushåll som har

antikroppar mot FCoV utvecklar bara
fem till tio procent FIP (8, 11). De flesta
katter som utvecklar FIP är yngre än två
år (2, 11). Kattungedödlighet på grund
av FIP är vanligare när honan är yngre
än två år än när honan är äldre (18).
Hos de kattungar som skickas in till
SVA för obduktion är FIP den domine-
rande dödsorsaken i åldersgruppen tre
till fem månader (28). Det har visats att
virusförökningen är mycket kraftigare
när unga katter än när vuxna katter pri-
märinfekteras (25). Katter som frekvent
utsöndrar virus är generellt yngre än de
från vilka man mer sällan kan påvisa
virus i avföringen (10). När virusförök-
ningen är kraftigare, ökar också risken
att en FIP-orsakande mutation upp-
kommer. Hos vuxna katter är virus-
utsöndringen av samma storleksordning
oavsett om det är en primärinfektion
eller en kronisk infektion (25).

Antal katter och virusutsöndring
Ju längre en uppfödning har varit igång,
desto större är risken att ett fall av FIP
uppträder (18). I en undersökning på-
visades en ökad risk för FIP med fler
katter i uppfödningen (18), medan man
i en annan undersökning inte kunde
påvisa någon koppling mellan antalet
katter i en uppfödning och risken för
fall av FIP (11). Andelen katter i upp-
födningen som vid ett givet tillfälle
utsöndrar virus i avföringen har visat sig
vara associerad med incidensen FIP
(11). Den mest signifikanta riskfaktorn
för FIP är prevalensen högfrekventa
FCoV-utsöndrare i uppfödningen (11).
En högfrekvent utsöndrare definierades
i den undersökningen som en katt från
vilken virus kunde påvisas i avföringen
med RT-PCR i 75 procent av upprepade
prover, tagna med en till tre månaders
mellanrum.

Genetiska faktorer
En annan faktor som kan påverka risken
för att en katt ska utveckla FIP är kat-
tens genetiska konstitution. Enligt en
studie är heretabiliteten mycket hög,
runt 50 procent, vilket innebär att en
katt som är genetiskt känslig för FIP
löper dubbelt så stor risk att utveckla
FIP som andra katter (9). Detta kan
vara en anledning till anhopningar av
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FIGUR 4. Eftersom FCoV finns i avföringen är smittan primärt fekal-oral. Därför är viruset
vanligast när flera katter delar samma kattlåda, och därmed kommer i kontakt med
varandras avföring. ➤
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fall hos vissa uppfödare. En eventuell
raspredisposition för FIP diskuteras
ofta. Det har t ex angivits att perser
skulle vara en predisponerad ras (24). I
Australien anges Australian mist (spot-
ted mist) vara överrepresenterade (23). I
andra studier ses ingen överrepresente-
rad ras (30). I Tabell 2 redovisas resulta-
ten från SVA, Avdelning för patologi,
för raser med fler än 1 000 registreringar
1999–2003. De största raserna: perser
och exotic, helig birma och norsk skog-
katt utgör alla en så stor andel av katter
med FIP som kan förväntas med anled-
ning av rasernas storlek. Hos övriga
raser förekommer det såväl fler som
färre fall av FIP än förväntat. För dessa
raser får några enstaka fall av FIP så stor
betydelse att det är svårt att dra några
säkra slutsatser av statistiken. I SVAs
obduktionsmaterial ses således inga
tecken på en raspredisposition för FIP.

ATT PÅVISA FCoV-UTSÖNDRING
HOS FRISKA KATTER 
Bestämning av halten antikroppar mot
FCoV är en indirekt metod för att se om
katten härbärgerar FCoV i tarmen, och
därmed också utsöndrar virus. Så länge
katten bär på FCoV kan man vanligen
påvisa antikroppar, men när den har
gjort sig av med virus sjunker anti-
kroppstitrarna efter en tid, som varierar
mellan olika katter. Det förekommer att
katter är seropositiva i två år efter att de
har slutat utsöndra virus (4). En direkt
och säkrare metod än antikroppsbe-
stämning är att påvisa viruspartiklarna
direkt med hjälp av RT-PCR. Om man
tar fyra prov med sju till nio dagars mel-
lanrum och analyserar dessa, får man ett
mått på hur kraftig virusutsöndringen
är, då frekvensen är starkt korrelerad till
mängden viruspartiklar som utsöndras
(21) (Figur 5). Katter med låga anti-

kroppstitrar utsöndrar vanligen inte
virus, eller har en lågfrekvent virus-
utsöndring, medan katter med höga
antikroppstitrar oftare utsöndrar virus
med hög frekvens (5) (Figur 6). I enstaka
fall kan dock virus påvisas från sero-
negativa katter (4).

AGERANDE VID FALL AV FIP 
I FLERKATTSHUSHÅLL
När FIP har förekommit i flerkattshus-
håll kan kattägaren välja att agera på tre
principiellt olika sätt: 1) Reducera risk-
faktorer för FIP med bibehållen infek-
tion, 2) sanera kattgruppen så att den blir
fri från FCoV eller 3) ingen förändring.

Reducera riskfaktorer för FIP med
bibehållen infektion 
Grundprinciperna är att försöka reducera
smittrycket i gruppen, att förhindra att
de känsliga kattungarna blir infekterade
och att undvika att avla på genetiskt
känsliga katter. Följande rekommenda-
tioner lämnas:

Strikt hygien vad gäller kattlådan. En
kattlåda per två katter rekommenderas,
separerad från mat och vatten. Avföring
ska tas bort så snart som möjligt, minst
dagligen, och lådan tömmas, rengöras
grundligt och sanden bytas ut minst en
gång per vecka.

Separera katter som frekvent utsöndrar
virus från de övriga. Testa samtliga katter
för att identifiera katter som utsöndrar
virus frekvent. SVA rekommenderar att
man först undersöker alla katter serolo-
giskt. Därefter tar man avföringsprov (4
prov med 7–9 dagars mellanrum för
RT-PCR, Figur 5) från de katter som är
seropositiva med en titer på 1:320 eller
därutöver (om analysen skett på SVA).
Separera de katter som frekvent utsönd-
rar virus (dvs från vilka virus kan påvisas
vid samtliga fyra provtagningstillfällen)
från resten av kattgruppen, helst i en
helt annan byggnad (t ex hos släkting
eller bekant). Det faktum att en katt
frekvent utsöndrar virus betyder inte att
den är persistent infekterad. Man kan
testa den med jämna mellanrum, för-
slagsvis med tremånadersintervall, och
återföra den till övriga gruppen om
utsöndringsfrekvensen sjunker.

Håll fortsättningsvis katterna i mindre
grupper. Större kattgrupper än åtta till
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Ras Antal Antal Andel Andel
med FIP registrerade med FIP av reg.

brittiskt korthår 6 2 281 0,04 0,06
burma 5 1 077 0,03 0,03
cornish rex 4 1 595 0,03 0,04
devon rex 6 1 011 0,04 0,03
helig birma 37 7 614 0,2 0,2
maine coon 3 1 777 0,02 0,04
norsk skogkatt 27 6 832 0,2 0,2
perser & exotic 36 9 628 0,2 0,2
ragdoll 5 2 174 0,03 0,06
siames 5 1 599 0,03 0,04

Tabell 2. FIP HOS RASER MED MER ÄN 1 000 REGISTRERINGAR I SVERAK 1999–2003. 
ANTAL MED FIP: ANTAL KATTER INOM RASEN SOM FÅTT DIAGNOSEN FIP PÅ SVA, AVD FÖR PATOLOGI

1999–2004-09-08. ANTAL REGISTRERADE: ANTAL KATTER INOM RASEN SOM REGISTRERATS I SVERAK

1999–2003. ANDEL MED FIP: ANTALET MED DIAGNOSEN FIP INOM RASEN DIVIDERAT MED TOTALA

ANTALET RASKATTER SOM HAR FÅTT SAMMA DIAGNOS. ANDEL AV REG: ANTALET SOM REGISTRERATS

INOM RASEN DIVIDERAT MED TOTALA ANTALET KATTER SOM REGISTRERATS I SVERAK (FÖR DE RASER SOM

INGÅR I MATERIALET) INOM SAMMA PERIOD.

FIGUR 5. Påvisande av utsöndrare av FCoV med hjälp av RT-PCR. Tolkning: ett positivt
prov: låg utsöndringsfrekvens, två till tre positiva prov: medelhög utsöndringsfrekvens,
fyra positiva prov: hög utsöndringsfrekvens.
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tio katter bör undvikas i normal hem-
miljö. Gruppera gärna katterna i grup-
per om ca fyra för att minska risken för
virusspridning inom besättningen om
någon katt skulle reinfekteras.

Skilj honor med ungar från övriga 
katter. Separera dräktiga honor från
övriga katter tre veckor före förloss-
ningen. Om honan med ungar sedan
hålls strikt separerad från övriga katter
kan kattungarna hållas seronegativa,
förutsatt att de inte smittas av honan.
Förlossning och digivning framkallar inte
virusutsöndring hos honor som inte ut-
söndrade virus innan (10). När ungarna
är avvanda kan de testas för att se om 
de utsöndrar virus eller inte. Icke-infek-
terade kattungar bör inte säljas till en
kattgrupp där FCoV finns endemiskt.
Om detta ändå sker bör de först vacci-
neras mot FIP. Om honan utsöndrar
virus kan man undvika att ungarna blir
smittade om man avvänjer och separerar
dem vid fem till sex veckors ålder (3).
Detta är dock ingen generell rekom-
mendation, dels för att kattungar vid
högt smittryck kan infekteras så tidigt
som vid två veckors ålder (21) medan de
i andra fall har visats motståndskraftiga
mot infektion till tio veckors ålder (10),
dels för att förfarandet kan ha negativa
effekter på ungarnas beteende.

Inkludera avelshygieniska aspekter i
utredningen. Eftersom man inte kan ute-
sluta en genetisk predisposition för FIP,

bör man när fall av FIP uppkommer
göra en avelshygienisk utredning. Är det
ett visst avelsdjur, eller en kombination
av ett par föräldradjur, som gett upphov
till flera fall av FIP? Dessa bör då inte
ingå i det vidare avelsarbetet. Ett enstaka
fall av FIP efter ett föräldradjur motive-
rar dock inte att föräldradjuret utesluts
från vidare avelsarbete, eftersom upp-
komsten av FIP är en komplicerad 
process med flera tänkbara bidragande
orsaker.

Sanera kattgruppen så att den blir
fri från FCoV 
Det enda säkra sättet att undvika fall av
FIP i en kattbesättning är att eliminera
infektion med FCoV. Innan man påbör-
jar ett sådant arbete ska man ha klart för
sig att det är både dyrt och arbets-
krävande. Även stora kattkolonier har
emellertid lyckats bli fria genom isole-
ring/gruppering och testning (15).
Eftersom FCoV är så spritt i kattpopu-
lationen är det dock stor risk att katterna
återinfekteras när man har gjort sig av
med smittan. Här givna rekommenda-
tioner rörande hygien, katthållning och
avel bör följas även om man ska sanera
sin kattgrupp. För att bli fri från FCoV
rekommenderas dessutom: 

Separera samtliga katter från varandra
(för att undvika smittspridning under
saneringsarbetet).

Inga kattransporter till eller från katt-

gruppen. Gör en paus i eventuellt avels-
arbete, för inte in någon främmande
katt i gruppen och undvik utställningar.

Iakttag strikt hygien, rengör både katt-
lådorna (se ridigare råd) och miljön
runtomkring frekvent.

Testa samtliga katter för FCoV, för-
slagsvis med serologi.

Gruppera katterna utifrån antikropps-
titrar: en seronegativ grupp, en med 
låga (1:10–1:160), en med medelhöga
(1:320–1:640) och en med höga anti-
kroppstitrar (≥1:1280). Samtliga angivna
titrar gäller för prover analyserade på
SVA. Håll grupperna så separerade som
möjligt, om möjligt i olika byggnader
(Figur 7).

Testa sedan med jämna mellanrum
katterna med hjälp av serologi och/eller
avföringsprov för RT-PCR. Allteftersom
de utsöndrar mindre virus, flyttas de till
en ny grupp (med lägre titrar/lägre fre-
kvens virusutsöndring). Till slut är
samtliga katter negativa, om man har
tur. Om däremot någon katt skulle visa
sig kontinuerligt utsöndra stora mäng-
der virus, kan denna omplaceras, före-
trädesvis då som ensamlevande katt. En
persistent infekterad katt löper inte för-
höjd risk att själv utveckla FIP (4). I det
fall katten är potentiellt värdefull för
avelsarbetet kan den testas om även efter
lång tid. Det är möjligt att även en katt
som har utsöndrat virus i närmare två år
kan upphöra med detta (4).

Ingen förändring
Om man har fått ett fall av FIP i sin
kattgrupp så vet man, om inte förr, att
katterna är infekterade med FCoV. Fall
av FIP kan uppkomma i de mest
välskötta kattgrupper, och även ensam-
levande katter drabbas ibland av FIP.
Stress och högt smittryck ökar risken för
att katterna ska utveckla FIP. Om katt-
gruppen är harmonisk och hygienen
god kan dessa faktorer kanske inte för-
bättras. Grundrekommendationen är att
inte använda föräldrarna till en katt
insjuknad i FIP i avel, och framför allt
inte hanen. Detta för att undvika att en
eventuell genetisk känslighet för FIP
sprids. Om föräldrarna till den insjuk-
nade katten båda sedan tidigare har
många avkommor och ingen av dem har
utvecklat FIP, är dock risken att det
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FIGUR 6. Utsöndring av FCoV från katter undersökta på Avdelning för virologi, SVA.
Utsöndringsfrekvens hos katter med olika antikroppstitrar då proverna är tagna enligt
Figur 5: fyra prov med sju till nio dagars mellanrum.
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skulle röra sig om en genetisk känslighet
inte stor. Om man inte kan spåra någon
anledning till att besättningen har drab-
bats av FIP kan man välja att se det som
en engångsföreteelse, och inte företa
några specifika åtgärder. Man bör dock
undvika att avla eller utsätta katterna för
utställningar eller annan stress de när-
maste månaderna.

SMITTFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
För att minska spridningen av FCoV i
kattpopulationen rekommenderas att
smittbärande katter endast paras med
andra smittbärande katter, och att katter
som inte bär på FCoV paras med andra
negativa katter (27). Med detta för-
farande undviker man att FCoV-fria
kattgrupper blir smittade. I grupper
med endemisk FCoV-infektion kan nya
virusvarianter introduceras, vilket van-
ligen dock inte bör innebära någon
ökad risk för FIP i gruppen. Rekom-
mendationen kan inte alltid följas i
numerärt små raser, då den i dessa fall
kan leda till problem med inavel och

reducerad genetisk variation. Om en
uppfödare har avlat på katter infekterade
med FCoV under mycket lång tid utan
att något fall av FIP har uppträtt, är
dessa katter sannolikt inte känsliga för
FIP, och ur denna aspekt således särskilt
värdefulla som avelsdjur. Några specifika
åtgärder behöver inte vidtas i dessa fall.

SUMMARY
Actions to be taken at an outbreak 
of FIP in multiple-cat households
Feline infectious peritonitis (FIP) is a
lethal disease that is caused by feline
coronavirus (FCoV). The prevalence of
FCoV is higher in multiple-cat house-
holds than in single-cat households. FIP
develops if the enteric FCoV mutates.
As a rule, the mutated virus is not con-
tagious between cats, but the mutation
has to occur in every cat that develops
FIP.  Therefore, FIP is a disease that
occurs sporadically. In the article,
recommendations are given on how to
act when cases of FIP appear in a mul-
tiple-cat household.

TACK
Författarna vill framföra sitt varma tack
till R Axelsson för arbetet med att ta 
fram uppgifter om obducerade katter, till
VMD J Frössling för statistisk hjälp, till 
Å Karlsson för hjälp med att visualisera
resultaten och till S Palacios för snabb och
säker analys av forskningsprover. Vi vill
också tacka dem som bidragit ekonomiskt
till olika projekt rörande FCoV och FIP:
AGRIAs forskningsfond, Det svenska 
kattregistrets forskningsfond, Rasehorns
stipendiestiftelse för katter och SVERAK.
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FIGUR 7. För att sanera kattbesättningen måste katterna grupperas utifrån antikropps-
titrar. Grupperna ska hållas så separerade som möjligt, om möjligt i olika byggnader.
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Take part in the Cattle Consultancy Days 2005 to be held at Best Western Hotel Nyborg Strand,
Nyborg, Denmark September 1-2, 2005.

For further information 

please visit our website

(www.ccdays.com) or 

contact the conference 

secretariat:

Cattle Consultancy Days
c/o DDD-Kursus

Emdrupvej 28A

DK-2100 København Ø

Phone: +45 3871 0888

Fax: +45 3871 0322

E-mail: kursus@ddd.dk

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

a unique opportunity to learn how to

manage issues concerning health, welfare,

productivity and economic efficiency in

the dairy cattle herds and to debate on

the latest trends and developments.

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

� From cow to business – globalization/

herd size.

How to manage both the economic

and ethical challenge in the dairy 

industry in Europe after the latest 

EU-reform.

� Loser-cow – what is that?

Focus on cow mortality and loser-cows

in large dairy herds. How do we reduce

the cow mortality and the number of

loser-cows?

Breakout sessions will explore and 

examine the issues:

� Reduction of calf mortality in the 

industrial dairy herd with a mini-

mum of manpower and costs.

� How the farmer and the consultants

can make use of the options for 

automation in the dairy herds.

� Production efficiency and animal

health economics in the dairy herd.

� Laminitis.

In addition a plenary session will focus on

practical experiences from consultants.

Different workshops and other inter-

active education activities will provide

the following opportunities:

� Obtain knowledge and under-

standing on essential issues related 

to organisation of advisory services.

� Learn how to implement new 

methods to improve the outcome 

of your daily practice.

� Get practical ideas, which can be 

turned into action.

Make the most of the networking oppor-

tunities with other Bovine Veterinary

Practitioners and Production Consultants

in the conference exhibition area and

during the social events.

Who will attend?

� Bovine Veterinary Practitioners

� Bovine Production Consultants

� Providers of Services and Goods

� Public Authorities

� Students

The conference language is English.

Conference registration fee: DKK.

2950 + 25% VAT.

All participants must submit com-

pleted registration forms which is

available on the conference website

www.ccdays.com. On the website 

you will find the updated conference 

programme as well as other useful 

information about the conference.

Cattle Consultancy Days 2005

Den organiserade smugglingen av hundar till Sverige har ökat kraftigt under 
det senaste året, vilket uppmärksammats i Svensk Veterinärtidning flera gånger
under 2005. De insmugglade hundarna utgör både ett smittskyddsproblem
för andra hundar, ett djurskyddsproblem för de utsatta djuren och ett arbets-
miljöproblem/smittrisk för människor som regelbundet hanterar hundar.

Sveriges Veterinärförbund har därför i samarbete med Statens Jordbruks-
verk, Tullverket och Djurskyddsmyndigheten tagit fram en affisch som 
bifogas denna tidning. Även Svenska Djursjukhusföreningen ställer sig
bakom affischen. Tanken är att affischen ska sättas upp på alla anslags-
tavlor i veterinära väntrum i Sverige, som en uppmaning till djurägare 
att inte befatta sig med smuggelhundar. Affischen kommer även att 
distribueras till Tullverkets gränsstationer. Den veterinärklinik som 
vill ha extra exemplar av affischen kan i mån av tillgång gratis 
rekvirera sådana från veterinärförbundets kansli.

Den organiserade hundsmugglingen kommer att fortsätta så 
länge det finns köpare av de insmugglade hundarna. Gemensamt 
kan veterinärkåren förhoppningsvis minimera denna marknad, 
genom information till potentiella hundköpare.

Ett tack till veterinär Kerstin Bergvall som initierade idén 
med en djurägaraffisch till landets veterinärmottagningar.

JOHAN BECK-FRIIS

Informationschef, SVF

Affisch mot hundsmuggling till veterinära anslagstavlor
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Den 2 juni offentliggjordes resulta-
ten från övervakningen av antibioti-
karesistens hos bakterier från djur
under 2004 i och med att årets
SVARM-rapport presenterades vid
ett presseminarium på Smittskydds-
institutet (SMI) i Solna. SVARM
2004 presenterades tillsammans
med motsvarigheten inom human-
medicinen, SWEDRES. Under-
sökningarna visar att resistensläget
i huvudsak är oförändrat gott.

INLEDNING
Sedan slutet av 1970-talet har ett flertal
svenska sammanställningar av antibio-
tikaresistensundersökningar av bakterier
från djur publicerats i nationell och
internationell fackpress. I och med att
SVA 1999 fick regeringens uppdrag att
övervaka resistensläget hos bakterier
från djur, formaliserades arbetet och
övervakningsprogrammet Svensk veteri-
när antibiotikaresistensmonitorering,
SVARM, startades år 2000.

Avdelning för antibiotika vid SVA
ansvarar för SVARM där resultat från
resistensundersökningar av zoonosbak-
terier, indikatorbakterier och olika sjuk-
domsframkallande bakterier från djur
presenteras i en årlig rapport tillsammans
med data över antibiotikaanvändning
till djur. Rapporten publiceras tillsam-
mans med SWEDRES, motsvarigheten
inom humanmedicinen och finns till-
gänglig på SVAs hemsida (www.sva.se).
SWEDRES hittas på SMIs hemsida
(www.smittskyddsinstitutet.se) (7). Lik-
nande övervakningsprogram finns också

i Danmark (DANMAP, www.dfvf.dk),
Finland (FINRES, www.eela.fi) och
Norge (NORM-VET, www.vetinst.no).

Årets rapport visar att läget är stabilt.
Resistens förekommer, men i ett inter-
nationellt perspektiv är nivåerna låga
(Figur 1). Vi har valt att här uppmärk-
samma två områden där intressanta
resultat presenteras i årets SVARM-rap-
port, förekomsten av vancomycinresi-
stenta enterokocker hos slaktkyckling
och multiresistens hos vissa sjukdoms-
framkallande bakterier. Dessutom pre-
senteras data över användningen av
antibiotika till djur.

ANVÄNDNING AV ANTIBIOTIKA
Förbrukningsdata i SVARM är framtagna
i samarbete med Apoteket AB och base-
ras på försäljning från apotek. Före
2003 grundades statistiken på försälj-
ning från grossister till apotek. Upp-

gifterna innebär en uppskattning av den
totala mängden aktiv substans av olika
antibiotika som använts till djur och
måste alltså tolkas i relation till föränd-
ringar i djurantal. Tyvärr kan för när-
varande inte fördelningen per djurslag
bestämmas. En sådan uppdelning skulle
vara värdefull och kommer från och
med år 2006 att sammanställas av Jord-
bruksverket. Förbrukningsstatistiken
kommer därmed att bättre kunna rela-
teras till trender i resistensläget hos 
bakterier från olika djurslag. Förbruk-
ningsstatistik fördelad på kategorier
inom djurslag och specifika diagnoser
skulle vara än mer värdefull för bedöm-
ning av antibiotikaanvändning i relation
till resistensläget. Sådan statistik finns
sedan ett antal år i Danmark genom
datasystemet VetStat (4).

Den totala försäljningen för djur år
2004 ligger på samma nivå som året
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FIGUR 1. Årets SVARM-rapport visar att resistens förekommer hos bakterier från djur
i Sverige, men i ett internationellt perspektiv är nivåerna låga. 

FO
TO

: 
BE

N
G

T
EK

BE
RG

➤

Arbetsgruppen för SVARM: BJÖRN BENGTSSON, leg veterinär, VMD.*

SVARM 2004 – årets rapport klar

❘ ❙❚ vetenskap
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innan och har sedan år 2000 och framåt
varit i stort sett oförändrad (Tabell 1).
För flertalet substansgrupper har försälj-
ningen under perioden minskat eller
varit oförändrad. Försäljningen av pleuro-

mutiliner har t ex minskat med mer än
50 procent under de senaste fem åren,
troligen en följd av ökade ansträngningar
att bekämpa svindysenteri som ofta
behandlas med dessa antibiotika.

Däremot är trenden den motsatta för
cefalosporiner och fluorokinoloner, vil-
ket är oroande eftersom dessa antibiotika
används för behandling av svåra infek-
tioner hos både djur och människor. För
cefalosporiner förklaras ökningen till en
del av att det tidigare var vanligt att
läkemedel för humant bruk förskrevs till
sällskapsdjur, men att förskrivningen
övergått till preparat för djur i takt med
att sådana produkter registrerats.

Ett liknande resonemang kan inte
tillämpas avseende fluorokinoloner där
produkter för veterinärt bruk funnits på
marknaden sedan slutet av 1980-talet.
Den ökade försäljningen under den
senaste tioårsperioden hänför sig i
huvudsak till tabletter avsedda för hund
och katt som har ökat med 80 procent
sedan 1995 (Figur 2). Omräknat till
definierade doser per 1 000 individer
och dag är förskrivningen till hund 
och katt betydligt mer omfattande än
till människa i öppenvård. Det finns
inga uppenbara veterinärmedicinska
skäl för ökningen. Okritisk användning
av fluorokinoloner kan på sikt leda till
ökande resistens och att det för vissa
sjukdomsfall inte längre finns några
behandlingsalternativ.
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FIGUR 2. Försäljning av fluorokinoloner för veterinärt bruk 1994 till 2004 (kg aktiv 
substans) fördelat på avsett administrationssätt.

ATCvet kod Substansklass 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2001 2002 2003 2004

QJ01AA, QG01A tetracyklinera 9 819 12 955 4 691 8 023 2 698 1 754 1 453 1 415 1 307 1 329
QJ01B amfenikoler 47 49 35 - - - - - - -
QJ01CE, QJ01R, 
QJ51 penicillin G & Vb 3 222 4 786 7 143 7 446 8 818 8 254 8 414 8 179 7 579 7 814
QJ01CA, QJ01CR aminopenicilliner 60 714 655 837 835 852 752 767 870 875
QJ01D, QJ51CA andra betalaktamer

inkl cefalosporiner 9 2 - - - 315 474 676 832 928
QA07AA, QJ01G, 
QJ01R, QJ51R aminoglykosidera 5 274 5 608 3 194 2 139 1 164 797 770 753 645 606
QA07AB, QJ01E sulfonamider 6 600 4 325 3 072 2 362 2 198 2 338 2 485 2 477 2 326 2 462
QJ01E trimetoprim & derivat 134 186 250 284 339 390 414 414 381 406
QJ01F makrolider & 

linkosamider 603 887 1 205 1 710 1 649 1 352 1 510 1 412 1 124 1 095
QJ01MA fluoroquinoloner - - - 147 173 156 182 185 184 187
QJ01XX92, 
QJ01XX94 pleuromutiliner - - 124 268 1 142 871 841 988 744 387
QJ01MB quinoxalinerc 6 250 9 900 7 164 4 917 1 098 - - - - -
QJ01XX91 streptograminer - 8 800 1 088 1 275 525 - - - - -
QP51AA, QJ01BA andra substanserd 861 1 637 1 567 1 634 - - - - - -

fodertillsatsere 8 380 700 - - - - - - - -
Totalt 41 259 50 549 30 189 31 043 20 639 17 079 17 295 17 266 15 992 16 089

Tabell 1. ÅRLIG FÖRSÄLJNING AV ANTIBIOTIKA FÖR VETERINÄRT BRUK UTTRYCKT SOM KG AKTIV SUBSTANS (FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK FRÅN APOTEKET AB).

a Inkluderar läkemedel med särskilt marknadsföringstillstånd under åren 2000–2004. b Mängden beräknad som bensyl-penicillin. 
c Sålt som fodertillsats åren 1980-1984, därefter efter veterinär förskrivning i terapeutiska doser. d Huvudsakligen nitroimidazoler. 
e Avoparcin, bacitracin, nitrovin, oleandomycin och spiramycin.
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VANKOMYCINRESISTENTA ENTERO-
KOCKER HOS SLAKTKYCKLING
I SVARM undersöks resistensläget hos
tarmbakterier (Escherichia coli och ente-
rokocker) från friska djur. Dessa så 
kallade indikatorbakterier odlas fram ur
prov från friska djur uttagna i samband
med slakt. Resistensläget hos indikator-
bakterierna anses återspegla selektions-
trycket av användningen av antibiotika i
en djurpopulation. Det ger underlag för
bedömningar av trender som en följd av
ändrat bruk av antibiotika. Hos slump-
mässigt utvalda kolonier av E coli och
enterokocker från slaktkyckling, slakt-
svin och ungnöt har resistensläget under
en följd av år varit stabilt och i huvud-
sak gott i ett internationellt perspektiv.

I undersökningarna av indikator-
bakterier har vankomycinresistens hos
enterokocker undersökts närmare.
Anledningen är att vankomycin inom
humansjukvården är ett ”sista linjens”
antibiotikum som används vid infek-
tioner med t ex enterokocker resistenta
mot andra antibiotika. Vankomycin-
resistens hos enterokocker kodas av
gener lokaliserade på rörliga genetiska
element och kan överföras mellan
enterokocker (1). Vankomycinresistenta
enterokocker (VRE) hos animaliepro-
ducerande djur kan därmed utgöra en
reservoar av resistensgener som kan
överföras till bakterier hos människor.
Infektioner med VRE hos människa är
ovanliga i Sverige (9) men ett tilltagande
problem på sjukhus i USA och i några
europeiska länder (2).

I SVARM har sedan år 2000 endast
fyra av cirka 1 000 slumpmässigt utvalda
enterokocker från slaktkyckling varit
resistenta mot vankomycin. För att öka
möjligheten att upptäcka VRE används
i SVARM även odlingsmedier som inne-
håller vankomycin, så kallade selektiva
medier. De selektiva odlingarna visar att
bakterien förekommer i betydligt fler
prov och i ökande frekvens (6). Åren
2000, 2001, 2002 och 2004 var mindre
än 1 procent, 7 procent, 24 procent
respektive 36 procent av proven positiva
avseende VRE (Figur 3). Samtliga isolat
var Enterococcus faecium med en likartad
biokemisk fenotyp och ett likartat anti-
biogram, vilket talar för att de tillhör 
en klon.

I mitten av 1990-talet visades att avo-
parcin, ett antibiotikum i samma grupp
som vankomycin, selekterade för vanko-
mycinresistens hos enterokocker vid
användning i tillväxtbefrämjande syfte
till animalieproducerande djur. Som en
följd av dessa upptäckter förbjöds
användning av avoparcin inom EU
1997. I länder där preparatet använts
var VRE då vanligt förekommande
bland slaktkycklingar och slaktsvin, och
är fortfarande endemiska även om före-

komsten minskat som en följd av avo-
parcinförbudet (1). I t ex Danmark och
Norge förekommer VRE i majoriteten
av de produktionsanläggningar där avo-
parcin användes till sent 1990-tal, 74
respektive 96 procent (3, 8).

I Sverige har avoparcin däremot inte
använts sedan tidigt 1980-tal. Detta är
sannolikt orsaken till att endast enstaka
isolat av VRE påvisats hos slaktkyckling
i svenska undersökningar från 1990-
talet och i undersökningarna med
odlingsmedia utan vankomycin i
SVARM. Att VRE sedan år 2000 på-
visas i en ökande andel prov odlade 
på selektiva odlingsmedier är därför
oväntat, liksom isolatens klonalitet
(Figur 4). Ytterligare undersökningar av
VRE-förekomsten hos slaktkyckling har
genomförts i samarbete med bransch-
organisationen Svensk Fågel AB (5)
men epidemiologin är inte fullständigt
klarlagd.

SJUKDOMSFRAMKALLANDE 
BAKTERIER
Uppgifterna för sjukdomsframkallande
bakterier från häst, nöt, hund, katt och
svin i SVARM baseras i huvudsak på
rutinundersökningar av bakteriologiska
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FIGUR 3. Antal prov odlade på media med
vankomycin 2000, 2001 2002 och 2004
och antal prov där VRE påvisades. Prov av
blindtarmsinnehåll från slaktkyckling (6).

FIGUR 4. Att vankomycinresistenta enterokocker sedan år 2000 påvisas hos slaktkyckling
i en ökande andel prov odlade på selektiva odlingsmedier är oväntat.
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prov som skickats till SVA. Därmed är
urvalet troligen vinklat mot svårbehand-
lade eller på annat sätt problematiska
fall och resultaten måste tolkas med
detta i åtanke. Resultaten kan ändå vara
vägledande och belyser vikten av bakte-
riologisk diagnos och resistensundersök-
ning vid val av terapi. Till exempel är
resistens mot antibiotika som används i
terapi vanlig hos E coli från de olika
djurslagen och 38 procent av Staphylo-
coccus intermedius från hundar är multi-
resistenta. Detta innebär att det i vissa
fall är svårt att hitta antibiotika för
behandling av infektioner med dessa
bakterier.

I Sverige har inga fall av meticillin-
resistenta koagulaspositiva stafylokocker
påvisats från djur, men Staphylococcus
aureus med denna typ av resistens
(MRSA) hos sällskapsdjur rapporteras i
ökande omfattning utomlands (9).
MRSA är en av de mest fruktade noso-
komiala infektionerna i human sjukvård
men i många länder uppträder bakte-
rierna numer i ökande omfattning även
hos människor utanför sjukhusmiljön
(9). Möjligen speglar förekomsten hos
sällskapsdjur denna förändring av epide-
miologin (9). Det skulle vara olyckligt
om MRSA blev vanliga hos sällskaps-

djur eftersom de skulle kunna vara en
reservoar för humana infektioner men
också utgöra svårbehandlade infektioner
hos djur.

Under året har ett samarbete angående
resistensundersökningar av sjukdoms-
framkallande bakterier hos animaliepro-
ducerande djur inletts med Svenska
Djurhälsovården. Tidigare har under-
sökningar av dessa bakterier ofta baserats
på undersökningar genomförda inom
ramen för forskningsprojekt eftersom
antalet rutinundersökningar vid SVA av
vissa bakteriespecies varit begränsat. Två
exempel är bakterier från luftvägsinfek-
tioner hos nötkreatur och Brachyspira
spp från grisar. Genom samarbetet 
kommer fler isolat av ett utökat antal
bakteriespecies att rutinmässigt under-
sökas. En annan viktig aspekt är att 
kvaliteten på remissuppgifter kan höjas
och resultaten därmed tolkas på ett säk-
rare och mer informativt sätt.

SUMMARY
Swedish Veterinary Antimicrobial
Resistance Monitoring (SVARM) 2004
SVARM 2004 is published together
with the corresponding report for human
medicine, SWEDRES 2004. The reports
contain data on consumption of anti-

microbials and on susceptibility to 
antimicrobials in relevant bacteria. In
the SVARM-report, results on zoonotic
bacteria (Salmonella, Campylobacter),
indicator bacteria (Escherichia coli,
enterococci) and selected animal patho-
gens are presented. Both SVARM and
SWEDRES are written in English with
Swedish summaries, and are available on
www.sva.se and www.smittskyddsinsti-
tutet.se.
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Epizteln innehåller denna gång information om

avskrivna misstankar om mul- och klövsjuka respektive

antrax. Vi berättar även om vikten av att slutföra tuberkulosprogrammet för

hjort, tuberkulos i djurparker, serologiska reaktioner mot transmissibel

gastroenterit (TGE) samt infektiös pankreasnekros (IPN ) i fiskodling. Epizteln är

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

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

MISSTANKE OM MUL- OCH KLÖVSJUKA
AVSKRIVEN
I slutet av maj föranledde munlesioner och
feber hos en kviga veterinären att kontakta
SVA-epizootologen för att diskutera en even-
tuell misstanke om mul- och klövsjuka.
Misstanken avfärdades dock baserat på
symtombilden med äldre erosioner på tunga,
tandkött, i gomtak och på spenar, men utan
tecken på smittsamhet.

ANTRAXMISSTANKE AVSKRIVEN
Ytterligare en epizootimisstanke, denna gång
avseende antrax, kunde avfärdas baserat på ut-
ökad anamnes. Det rörde sig om två stutar 
som dött plötsligt, med blödningar ur kropps-
öppningar. Dock var blodet ljust och koagu-
lerat och kadavren var stela. Hos djur som dött
i akut sepsis på grund av antrax ses mörkt, 
okoagulerat blod och ingen likstelhet.

VIKTIGT ATT SLUTFÖRA TUBERKULOS-
PROGRAMMET FÖR HJORT
Efter mycket arbete av hjortägare och veterinä-
rer är vi nu nära en nationell friförklaring från
tuberkulos hos hjort. Men för att lyckas är det
nödvändigt att även de få besättningar som
ännu återstår vidtar de åtgärder som krävs. 

1991 upptäcktes tuberkulos i ett svenskt
hjorthägn, och smittan spårades till en import
av hjortar från England 1987. Genom smitt-

spårning upptäcktes ytterligare tolv smittade
hägn, det senaste 1997. För att bli av med
tuberkulosen på hjort startades 1994 i Svenska
Djurhälsovårdens regi ett frivilligt kontrollpro-
gram. Under de tio år som programmet löpt,
har 519 av landets 611 hjorthägn friförklarats.
För att inkludera alla hjorthägn, trädde 2003
ett obligatoriskt kontrollprogram (SJVFS
2003:34, sknr K157) i kraft, där länsstyrelserna
fungerar som tillsynsmyndighet.

Metoder för friförklaring inom det 
obligatoriska programmet
Tuberkulintestning: Första testomgången ska
vara slutförd senast 1 april 2005 och tredje 
och sista testomgången ska vara avslutad senast
1 april 2007.

Utslaktning och köttbesiktning ska vara slut-
förd senast 1 mars 2006. Intyg om att hägnet
är tomt ska senast 1 maj 2006 skickas till
länsstyrelsen och Jordbruksverket. Det är vik-
tigt att notera att utslaktning betyder att alla
hjortar i ett hägn ska ha slaktats. 

Eftersom kontrollprogrammen för att
Sverige ska friförklaras från bovin tuberkulos,
Mycobacterium bovis, hos hjort i hägn nu är i
slutfasen, krävs att nödvändiga åtgärder vidtas i
alla hägn så att hela landet kan friförklaras. Det
är alltså av stort vikt att ägarna till de hjorthägn
där de obligatoriska åtgärderna ännu inte
genomförts, följer kontrollprogrammet.

❘ ❙❚ månadens epiztel

■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01. 

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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TUBERKULOS I DJURPARKER
Tuberkulos har konstaterats på en giraff i
Kolmårdens djurpark. Utredning pågår för att
fastställa sambandet med tidigare utbrott av
tuberkulos i Kolmården och den tuberkulos-
smitta som påvisats hos elefant i Borås djurpark.
Båda djurparkerna omfattas av restriktioner för
de djurgrupper som berörs. I Borås har inga
ytterligare smittade djur påvisats förutom det
första fallet och den elefant som skickats från
Borås till Frankrike.

SEROLOGISKA REAKTIONER MOT TGE  
Vid en rutinkontroll inför spermaexport
befanns galtar i karantän på en seminstation
vara seropositiva avseende TGEV (transmissible
gastroenteritis virus). Inga tecken till sjuklighet
kunde ses, men vidare förflyttning av djuren in
till själva seminstationen stoppades tills dess att
situationen hade utretts. TGE är en diarrésjuk-
dom som drabbar tunntarmen hos grisar och
sjukdomsförloppet är ofta dödligt. Sjukdomen

har aldrig påvisats i Sverige. TGE ingår inte i
epizootilagen utan är anmälningspliktig vid
diagnos. 

Hälsotillståndet i de positiva galtarnas
ursprungsbesättningar har kontrollerats men
inte heller där har några symtom på sjukdomen
förekommit. Man har även undersökt träck
från galtarna avseende förekomst av TGEV
med PCR-metodik, med negativt resultat. Den
troliga förklaringen till det inträffade är att ett
annat virus genom korsreaktion givit utslag i
de serologiska testerna. Det kan exempelvis röra
sig om en mutation av någon annan stam av
coronavirus som förekommer bland landets
grisar. 

Under 1980-talet uppstod en stabil muta-
tion av TGEV som snabbt spred sig i Europa.
Detta muterade virus, kallat PRCV (porcint
respiratoriskt coronavirus) förökar sig i luft-
vägarna hos grisar. Även om PRCV i sig självt
inte är förknippat med någon allvarlig klinisk
sjuklighet så uppstod problem till följd av att
PRCV korsreagerade med TGE i de tester som
utfördes vid denna tid. PRCV påvisades för
första gången i Sverige år 1986. 

Eftersom Sverige har ansökt om tilläggs-
garantier avseende TGE testas sedan EU-
inträdet årligen serum från 3 000 grisar. Det
har förekommit reaktioner mot TGEV i dessa
undersökningar, bland annat 2003 då enstaka
TGEV-reagenter påvisades i tio besättningar
som dock samtliga kunde frias från misstanke
om TGE efter kliniska inspektioner.

IPN SP I FISKODLING
Jordbruksverket har i samråd med SVA beslu-
tat om avlivning och destruktion av all fisk i en
odling på västkusten där epizootisjukdomen
IPN, serotyp sp, konstaterats. Fisken var
avsedd för utplantering. Smittförklaringen av
odlingen innebär också tillträdesförbud för
obehöriga, och restriktioner angående for-
donstillträde.  ■
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Vid en rutinkontroll inför
spermaexport befanns galtar
vara seropositiva avseende
transmissibelt gastroenterit-
virus. Provsvaret visade sig
vara falskt på grund av att
ett annat virus genom kors-
reaktion givit utslag i de
serologiska testerna. 

Blanketten Autogiroanmälan fylls i. Den finns på vår hemsida www.svf.se, under BLANKETTER och
Rörande SVF. Du kan också kontakta kansliet, så sänder vi blanketten till dig.

När vi fått blanketten i retur kommer avgifterna i fortsättningen att dras från ditt konto varje månad.

Nu kan du 
betala medlemsavgiften via autogiro
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Vilken är din diagnos? – Patologi

SVAR SE SIDAN 58

En utekatt kom in på kvällen och började plöts-
ligt skrika av smärta. Katten dog hastigt kort
därefter. Fallet är sammanställt och tolkat av
Erika Karlstam, avdelning för patologi, SVA.

Katt, huskatt, hane, sex år
ANAMNES: Katten var utekatt och var frisk på morgo-
nen, åt sin mat och gick ut som vanligt. Då katten
kom in på kvällen var den något skygg. Den började
plötsligt skrika av smärta och dog hastigt kort därefter.

OBDUKTIONSFYND/PATOLOGI: Se Figur 1 (makro) och
Figur 2 (mikro). Beskriv de morfologiska förändring-
arna och ange patologisk-anatomisk diagnos.
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FIGUR 1. Hjärtlungpaketet uttaget ur thorax (katt).
Hjärtats vänstersida exponerad. Makroskopisk bild
tagen vid obduktionen.

FIGUR 2. Myokard, vänster kammare (katt). Histologisk
bild, HE-färgning, förstoring ca 875 gånger.

Arbetande deslegitimerad
veterinär åtalas 

❘❙❚ En person som förlorade sin veterinär-
legitimation 2004 polisanmäldes i april 
i år av berörd länsstyrelse, då personen
fortsatt att utföra veterinära arbetsupp-
gifter.

Det var i maj 2004 som den veterinära
ansvarsnämnden beslutade återkalla 
veterinärens legitimation. Beslutet över-
klagades av den tidigare veterinären till
Regeringsrätten, som dock slog fast att
något prövningstillstånd inte kunde med-
delas. Trots detta fortsatte personen att
utföra veterinära arbetsuppgifter. Informa-

tion till länsstyrelsen visade att den tidigare
veterinären utfört en mindre operation på
en katt och upprepade gånger injicerat
katten med antibiotika.

Länsstyrelsen såg mycket allvarligt på
att den tidigare veterinären fortsatt
behandla och operera djur trots avsaknad
av legitimation, och beslutade därför att
polisanmäla personen i fråga. ■

Valpar avlivades efter
smugglingsförsök

❘❙❚ Sju utmärglade hundvalpar avlivades
den 17 maj sedan ett ungt par försökt
smuggla in dem i en bil som kom med
färjan från Gdynia i Polen till Karlskrona.
Paret stoppades på förmiddagen av tull-
tjänstemän på Verkökajen i Karlskrona.
Hundvalparna, fyra chihuahua-hundar

och tre dvärgpinscher, låg i en korg på
framsätet, rapporterar Blekinge Läns
Tidning och Sydöstran. Djuren fördes till
veterinär som avlivade dem efter beslut 
av Jordbruksverket.

Hundarna kan i Östeuropa kosta några
hundralappar och säljs för åtskilliga tusen
kronor i Skandinavien. En renrasig chihua-
hua kostar i Sverige mellan 10 000 och
15 000 kronor.

Det smugglande paret greps och
anhölls samma dag misstänkta för brott
mot smugglingslagen. Enligt kammar-
åklagare Ingela Klinteberg riskerar paret
fängelse. Tullen trodde att valpsmugg-
lingen ingick i en mer omfattande och
organiserad insmuggling av hundar från
de forna öststaterna. Husrannsakan
genomfördes i en bostad i Malmö och 
fler planeras, enligt Sydöstran. 
Källa: TT den 18 maj 2005. ■

❘ ❙ ❚ noterat
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SVES QRS
P

Rättelse
I svaret till EKG-frågan i SVT 6/05, sidan 51, hamnade den pil som finns i Figur 2 på fel ställe. 
Pilen, som markerar en prematur P-våg, ska sitta som i figuren nedan. Redaktionen beklagar den 
felaktiga placeringen av pilen.

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

SvT nr 7 -05 slutlig  05-06-07  11.40  Sida 34



Quo vadis, veterinus? – vart är du
på väg, lastdjur? var den centrala
frågan i en serie diskussionsträffar
under våren om den nötpraktise-
rande veterinärens framtida yrkes-
roll, arbetssätt och uppgift.
Författarna, tillika föredragshållare
vid träffarna, sammanfattar här
sina tankar om utvecklingen av
koveterinärens arbetssituation.

Sedan 1960 har antalet mjölkkor i
Sverige minskat från 1,2 miljoner till
380 000, samtidigt som antalet mjölk-
producenter har minskat från drygt 
200 000 till knappt 9 000. En stor andel
omoderna mjölkkostallar i kombination
med förändrade stödregler efter 2007
gör att det är rimligt att tro att antalet
svenska mjölkkobesättningar redan om
fem år har reducerats till cirka 3 000 och
antalet mjölkkor till 300 000. Parallellt
med denna kondensering av produktio-
nen sker en rationalisering, med över-
gång till lösdrift, automatisk mjölkning,
kalvammor, etc. Vilka krav ställer detta
på förändrat veterinärt arbetssätt?

Boehringer Ingelheim Vetmedica
arrangerade i februari en serie diskus-
sionsträffar med syfte att starta en
debatt om den nötpraktiserande veteri-
närens framtida yrkesroll, arbetssätt och
uppgift. Kalle Hammarberg och Nisse
Hansson, båda med stor och bred erfa-
renhet av olika aspekter på veterinär
verksamhet, hade engagerats för att

sända sina tentakler in i framtiden och
med väl valda provokationer baserade på
dessa spaningar stimulera till diskussion.
Här följer en sammanställning av några
inlägg och intryck från de träffar som
hölls, med förhoppning om att dessa
kan komma att ligga till grund för en
fortsatt diskussion.

QUO VADIS, VETERINUS? 
Vart går du, lastdjur? Den frågan ställde
Kalle Hammarberg i sin spaning i vilken
han provokativt kåserade kring tidigare,
nutida och framtida läkemedel i den
koveterinära medicinväskan. Hjälp i
provokationerna hade han, förutom av
ett antal kunniga kolleger i landet, tagit

av den amerikanske universalforskaren
Al, vars namn dyker upp i mängder av
forskningsarbeten (t ex i författarangi-
velsen Hammarberg et Al – hans full-
ständiga namn är för övrigt Alfred E
Neuman).

Hammarberg blandade friskt mellan
den välbekanta restriktiva svenska synen
på hanterandet av läkemedel och den
mer flödande amerikanska, med bland-
ningar av olika antibiotika, olika anthel-
mintika, och med vaccination vare sig
behov eller effekt finns eller inte.
Blandningen var så frisk att det sanno-
likt fanns en och annan i auditoriet som
hade svårt att särskilja, med svenska
ögon sett, tokigheter från lämpligheter.

Framtidens koveterinär – Quo vadis,
veterinus?
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KALLE HAMMARBERG, leg veterinär, NISSE HANSSON, leg veterinär och 
THOMAS MANSKE, leg veterinär, VMD.*

Kalle Hammarberg och Nisse Hansson hade engagerats för att med väl valda provoka-
tioner baserade på framtidsspaningar stimulera till diskussion. 
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ÄNTLIGEN SMÄRTSTILLANDE 
Bland de verkliga spaningsslutsatserna
kan nämnas att inga nya antibiotika
eller anthelmintika väntar runt hörnet,
att intresset för vacciner kommer att öka
och att de nya allmänanalgetika i form
av NSAID-preparat som kommit de
senare åren givit veterinärerna en skjuts
framåt i sitt tänkande om, och hante-
rande av, smärta hos djur. Hammarberg
siade att djurägares krav på insatta
behandlingars effektivitet och kostnads-
värde kommer att öka. Betydelsen av
helhetsbehandling med vätsketerapi och
inflammationshämning även vid vanliga
åkommor såsom mastit bedömdes där-
igenom öka ytterligare.

VARFÖR OLIKA KARENSTIDER?
I sin spaning påpekade Hammarberg
också följderna av att djurägare nu
enkelt kan hämta information om läke-
medel via Internet, något som gör att
veterinären ställs inför en ny typ av frå-
gor från djurägaren. Ett sådant spörsmål
som väckte diskussion är de olika
bedömningar av karenstider och håll-
barhetstider för veterinära läkemedel
som finns inom EU.

Avslutningsvis konstaterades att
framtidens läkemedel kommer att vara
säkrare och mer djurslagsspecifika än
gårdagens. Det gäller dock även fortsatt
att hantera läkemedel rätt och att kanske
i ännu högre grad försöka avgöra vilka
fall som är lämpade för behandling –
något som kräver känslighet, kunskap
och god diagnostisk förmåga.

FRÅN STÄDGUMMA TILL PLANERARE
Men spaningen gav också andra tankar
kring ett minskat läkemedelsanvändande.
Veterinärer har ofta fått vara städgum-
mor efter rådgivare och tekniker vars råd

och dåd inte alltid varit till djurens
fromma. Veterinärerna måste flytta fram
sina positioner och i framtiden mera
aktivt delta i planerandet av djurhante-
ring, byggnader, mjölkningsutrustningar,
utfodring och fruktsamhetsarbete. Med
ett ”djuröga” inkopplat redan på plane-
ringsstadiet i kohanteringen skulle en
hel del sjukdomar och lidanden som
idag kräver medicinska behandlingar
kunna undvikas. Behovet av veterinär
kompetens och kostnadseffektiv veteri-
närservice kommer inte att minska, men
att ändra karaktär.

60 KOVETERINÄRER?
Det var inte läkemedlen som väckte den
stora debatten under träffarna, det var
veterinär Nisse Hanssons vid Svenska
Husdjur spaning på framtidens kovete-
rinär. Att antalet mjölkproducerande
gårdar minskat har alla noterat, men det
kom säkert som en kalldusch för många

att antalet nu minskar så snabbt att flera
av dagens nötkreaturspraktiker kommer
att vara i det närmaste utan mjölkko-
arbete inom fem till tio år. Hansson
spådde provokativt att det då skulle 
finnas arbete för omkring 60 mjölkko-
praktiker. 

Han siade att istället för att huvud-
sakligen ägna sig åt akutfall skulle vete-
rinärens arbete vara profylaktiskt besätt-
ningsinriktat med täta schemalagda
gårdsbesök, som i sin tur kunde berättiga
till viss, hårt kontrollerad delegering 
av läkemedel. Här blev diskussionerna
livliga. Protester och åsikter vädrades.
Många var emot delegering, men många
var också för och det kategoriska
avståndstagande som förespråkats i vete-
rinärtidningen förefaller vara långt ifrån
allas mening. Även frågan om hur vi
löser akutsjukvården med bibehållet
djurskydd i ett sådant system väckte het
debatt.
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There is a difference! Men även i framtiden gäller det att hantera läkemedel rätt och 
att kanske i ännu högre grad avgöra vilka fall som är lämpade för behandling, spådde
Hammarberg.

TILL SALU
röntgenutrustning

2 st pleuromobiler 150 kv, Kodak
RP X-omat framkallare med mixer,
kassetter, film, märkapparat,
mörkrumsutrustning.

Ring Mikael Svedberg 
0705–79 66 75
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KONTORET ELLER DYNGRÄNNAN?
Lika livlig blev debatten när ämnet
”Vem ska göra’t?” kom upp. I dagens
läge är det flera veterinära organisatio-
ner, vars kunskaper överlappar varandra,
som servar lantbrukaren. När antalet
gårdar minskar men antal kor per
besättning ökar blir bonden alltmer en

företagare och kan komma att prioritera
sitt kunskapsköpande på ett annat sätt
än idag. Veterinärerna måste vara beredda
på detta och inte tro att förväntningarna
på veterinärservicen förblir vid dagens,
spanade Hansson. Samverkan eller till
och med fusion mellan veterinära orga-
nisationer kommer sannolikt att behövas

för att tillfredsställa bondens behov av
kontinuerlig, kompetent och tillgänglig
veterinär service. Framtidens koveterinär
måste ha såväl kompetensen som ambi-
tionen att jobba både på kontoret och i
dyngrännan. Konklusionen av diskussio-
nen i Ljungby kan gälla för hela turnén:
Ha djuren nära – våga samtidigt möta
bondens (mjölkkoföretagarens) behov!

Ta ansvar för din kompetens – våga
samtidigt lära nytt! Och våga i synnerhet
vara med och forma framtiden!

ORO ÖVER FRAMTIDEN
Avslutningsvis kan sägas att intresset för
att föra en diskussion om den framtida
veterinära mjölkkopraktiken var stort.
Uppslutningen var riklig, och flera kol-
leger framförde att sådana här träffar
borde ske oftare, då många är frustrerade
och känner oro över vad som sker i
branschen. Därför uppskattades den här
möjligheten att via ledande och provoka-
tiva spaningar samt en god middag få
träffa kolleger och vädra sina synpunkter.

*KALLE HAMMARBERG, leg veterinär, 
Delsbo Slakteri, Fredriksfors, 820 60 Delsbo.
NISSE HANSSON, leg veterinär, Svenska
Husdjur, Lillerud, 660 50 Vålberg.
THOMAS MANSKE, leg veterinär, VMD,
Boehringer Ingelheim Vetmedica Produk-
tionsdjur, Box 467, 201 24 Malmö.
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Veterinärerna måste vara beredda på förändringar och inte tro att förväntningarna på
veterinärservicen förblir vid dagens, spanade Hansson. Auditoriet lyssnade koncentrerat. 

Medlemsavgiften till förbundet kan reduceras vid mycket låg inkomst (i inkomstunderlaget inräknas alla
former av lön, ersättning från A-kassa, sjuklön, föräldrapenning o dyl samt jour/beredskap).

Möjligheten att få nedsatt medlemsavgift kräver en skriftlig ansökan från medlemmen. Ansökan ställs till
förbundsstyrelsen och skickas till Sveriges Veterinärförbund. Beslut om nedsättning av medlemsavgiften
gäller i ett år från det datum då nedsättningen börjat gälla. Därefter krävs förnyad ansökan.

Vid tjänstgöring utomlands beviljas nedsättning av avgiften om utlandsvistelsen avses vara i minst ett år.
För medlem som i utlandet ansluter sig till organisation motsvarande veterinärförbundet beviljas ytterli-
gare nedsättning av avgiften i Sverige. 

Särskilda avgifter gäller för studeranden, pensionärer och medlemmar som fått varaktig sjukersättning.

Normer för nedsättning av medlemsavgift
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Avlivningsseminarium med den 
veterinära ansvarsnämnden

Den 28 april anordnade den veteri-
nära ansvarsnämnden ett öppet
seminarium på temat avlivningar.
Frågor med anknytning till avlivning
av djur dyker regelbundet upp på
ansvarsnämndens bord, och man
ville därför belysa dessa problem-
ställningar. Till sin hjälp hade nämn-
den kallat in tre externa föredrags-
hållare, som deltog under hela
seminariet.

Dryga hundratalet veterinärer och vete-
rinärstudenter hade mött upp när den
veterinära ansvarsnämnden startade sitt
heldagsseminarium i SLUs lokaler i
Uppsala den 28 april. Ansvarsnämndens
ordförande Lars Lunning konstaterade
inledningsvis att avlivningssituationen

väcker många frågor, som det inte alltid
är lätt att få svar på. Flera av de avliv-
ningsärenden som hamnar hos ansvars-
nämnden drabbar unga veterinärer, fort-
satte Lunning, och det är därför särskilt
viktigt att studenter och nyexaminerade
veterinärer funderar på dessa frågor. Det
är ofta ett antal andra faktorer än själva
avlivningsförfarandet som ligger till
grund för en anmälan, varför ansvars-
nämnden med seminariet ville belysa
avlivningen från olika vinklar.

Rent juridiskt regleras avlivning av
djur i Djurskyddsmyndighetens före-
skrifter och allmänna råd, med saknum-
mer L22 och L24. Det finns dock ett
otal lägen där den juridiska situationen
är oklar, eller där bedömning måste
göras från fall till fall. Lars Lunning
hade sammanställt en promemoria där
han samlat ett 30-tal ansvarsärenden
med anknytning till avlivning av djur.

Promemorian skulle efter seminariet
läggas ut på ansvarsnämndens hemsida
www.vetansvar.se. Ett av de råd Lunning
gav var att alltid se till att djurägaren 
signerar en skriftlig bekräftelse innan
avlivningen äger rum, så att inget miss-
förstånd kan ske om vilket ingrepp som
ska utföras.

DJURÄGARENS SORGEREAKTIONER
Som första gästtalare belyste Barbro
Beck-Friis, professor i geriatrik, de
mänskliga reaktionerna vid sorg. Avliv-
ningssituationen är att likna vid ett 
triangeldrama, sade hon, med djuret,
veterinären och djurägaren som aktörer.
Avlivningen av ett älskat sällskapsdjur
kan utlösa liknande reaktioner hos
djurägaren som vid bortgången av en
nära anhörig. Därför är det viktigt att
veterinären förstår vad som händer i 
sorgearbetet, och vilka processer en
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TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Lars Lunning konstaterade att avlivningssituationen väcker många
frågor, som det inte alltid är lätt att få svar på.

Mitt i avlivningens känslomässiga storm hamnar veterinären, och
då är det lätt att något agerande uppfattas som fel i djurägarens
ögon, framhöll Barbro Beck-Friis.
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djurägare som har en nära relation med
sitt djur genomgår.

Dels talar man om dödsprocessen, det
som fysiskt sker med djuret när det dör.
Här bör man som veterinär beskriva för-
loppet så noga man kan, så att djur-
ägaren inte upplever något moment i
avlivningen som oväntat eller obehag-
ligt. Dels måste veterinären vara med-
veten om att händelsen död kan utlösa en
psykisk kris hos djurägaren, en kris som
kan hota individens fysiska existens och
sociala identitet och trygghet. En djur-
ägare med nära band till sitt djur 
”fotograferar” alla detaljer i avlivnings-
situationen, varför det är viktigt att 
ägaren möts med empati och professio-
nalism av veterinären. Slutligen måste
veterinären inse att tillståndet död för
djurägaren kan innebära en helt ny livs-
situation. En tillvaro utan det döda säll-
skapsdjuret kan i vissa fall innebära en
stor tomhet för ägaren. Man ska då inte
omdelbart rekommendera att skaffa ett
nytt djur, han/hon måste vara mentalt
förberedd på en ny sällskapsdjursrela-
tion innan en sådan kan bli meningsfull.

Känslig situation
Antingen man är läkare eller veterinär är
tillfället när patienten/djuret dör mycket
känsligt.

Barbro Beck-Friis beskrev de tre faser
som anhöriga/djurägare i denna situa-
tion går igenom, förutsatt att man har
en nära relation till det döda djuret.

Chockfasen varar i minuter till dygn,
och här är de flesta oemottagliga för
information. Vissa djurägare ser saker
som inte är verkliga, t ex att djuret andas
eller har kvar reflexer.

Nästa steg är reaktionsfasen då man
blir arg, en ilska som riktar sig mot den
som står närmast. Ofta kan det bli vete-
rinären som får ta emot denna sorgens
ilska, kanske för en obetydlig detalj som
djurägaren hakat upp sig på.

Den tredje och sista fasen handlar om
att bearbeta sin sorg, och här rör det sig
om veckor till år innan man kan ny-
orientera sig och läka saknaden efter det
döda sällskapsdjuret.

Hur undvika anmälan?
Mitt i denna känslomässiga storm ham-
nar veterinären, och då är det lätt att

något agerande uppfattas som fel i
djurägarens ögon.

Barbro Beck-Friis gav några allmänna
råd om hur man med enkla medel kan
minska risken att bli anmäld i en av-
livningssituation, och samtidigt stärka
förtroendet hos djurägaren. En värdig
omgivning är ett första steg, gärna i ett

eget rum där ägaren slipper passera
klinikens väntrum före och efter avliv-
ningen. Vid kommunikationen mellan
veterinär och djurägare är det viktigt att
veterinären inte intar en överlägsen 
attityd. Man bör sitta i samma nivå 
som djurägaren, ha ögonkontakt med
honom/henne och hålla reda på den
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egna mimiken. Kroppsspråket är viktigt,
den som utstrålar ointresse mot en
djurägare som gråter inombords hamnar
lätt i konflikt med ägaren. Verbalt är 
det också viktigt med ett enkelt språk i
dessa situationer. – Lägg det medicinska
språket i en låda, var Barbro Beck-Friis
rekommendation.

Mentalt och kroppsligt får veterinä-
ren inte utestänga en djurägare i sorg,
man måste visa respekt för livet och
döden och bör gärna vara lite personlig.
Samtidigt är det viktigt att veterinären i
dessa lägen behåller sin professionalism.
Även om man själv är berörd av situa-
tionen, måste veterinären vara det pro-
fessionella stödet för djurägaren.

Dessa råd är inte alltid lätta att följa i
en stressad vardagssituation, det var
Barbro Beck-Friis medveten om. Men
bara det faktum att veterinären satt sig
in i och förstått en sörjande djurägares
situation minskar risken för provocerande
agerande, trodde hon.

AVLIVNING AV HÄST
Flemming Winberg från regiondjur-
sjukhuset i Helsingborg beskrev olika
aspekter på avlivning av häst, en situa-
tion som upplevs som obehaglig av både
veterinärer och djurägare. I fall av akuta
skador eller olyckor måste avlivningen

ofta utföras under besvärliga omständig-
heter, men även vid mer vardagliga
avlivningar kan problem uppstå.

Hästar avlivas genom en av tre prin-
cipiella metoder: bultpistol/kula + av-

blodning, bultpistol/kula + kemikalier
eller via medicinsk avlivning med en
överdos av narkosmedel. Alternativen
med bultpistol är mest skonsamma för
hästen, men möter ofta kraftigt mot-
stånd från djurägaren som inte vill se sin
häst ”bada i blod”.

Den veterinär som avlivar en häst har
dock ansvaret för att djuret verkligen
dör, underströk Flemming Winberg.
Bultpistolen är därvidlag ett viktigt
instrument som måste fungera – den får
inte ligga utan underhåll längst ner i
akutväskan i fem år, för att när den
plötsligt behövs ha osäker funktion.
Efter bedövning med bultpistol måste
hästen också avblodas, poängterade
Winberg. Bogstick som avblodningsme-
tod kräver erfarenhet för att lyckas, och
var inte en metod han rekommenderade.
Istället förespråkade Flemming Winberg
en djup anskärning av alla kärl och ner-
ver bakom ganaschen, för framgångsrik
avblodning.

Medicinsk avlivning
I Sverige används normalt avlivnings-
vätska (pentobarbitalnatrium 100 mg/
ml) för medicinsk avlivning. Detta ges i
regel efter att ett sedativ (oftast α2–ago-
nist av typ Domosedan/Sedivet) givits
och fått verka till full effekt. Sedativa
kan minska doseringsbehovet och ge en
mer ”estetisk” avlivning, men kan också
ge oönskade effekter, påpekade Winberg.

LD 50-dosen för pentobarbitalnatrium
finns inte fastställd för häst men hos
hund räknas den vid intravenös injek-
tion vara 60 mg/kg. För normalhästen
om 550 kg blir detta extrapolerat 330
ml givet under kort tid. För att på något
sätt hitta en norm är det rimligt att anta
att dubbla LD 50-dosen (660 ml avliv-
ningsvätska för normalhästen) ger sanno-
likhet för att djuret inte längre lever, om
ingen annan möjlighet finns för veri-
fiering. Denna dos är betydligt högre än
vad som anges i flertalet cirkulerande
rekommendationer, konstaterade Flem-
ming Winberg. Han förespråkade att
man sätter fast en permanentkanyl
innan avlivningen börjar, så att inte
kontakten med venen försvinner när
hästen faller. För att vara säker på att
avlivningen lyckats bör man avsluta
även den medicinska varianten med
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Istället för bogstick förespråkade Flemming Winberg en djup avskärning av alla kärl och
nerver bakom ganaschen, för framgångsrik avblodning av hästar.

Eva Hertil vill helst se att undervisningen 
i avlivningsteknik och djurägarpsykologi/
kommunikationsteknik kopplas ihop vid
samma tillfälle för studenterna.
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avblodning, menade Winberg. Genom
att uppskatta att den mängd blod som
avtappats innan blödningen upphör är
stor (över 20% av volymen), och att
därefter säkerställa att sårkanalen inte
obstruerats samt att det inte finns något
blodtryck, eventuellt med nytt stick,
kan man med stor säkerhet konstatera
att djuret inte längre är vid liv.   

Som avslutning rekommenderade
Flemming Winberg alla veterinärer med
hästpraktik att bygga sig en strategi
inför avlivningssituationen. Förbere-
delse skapar säkerhet, och man kan med
fördel sätta ihop ett ”kit” i en särskild
låda som innehåller all den nödvändiga
utrustningen. Gör en inplastad check-
lista/instruktion som är lätt att läsa och
följa i en stressad situation var Winbergs
råd, och iscensätt värsta tänkbara scena-
rio i fantasin.

UNDERVISNING I GRUNDUTBILD-
NINGEN
Den sista av de förberedda föreläsning-
arna gavs av Eva Hertil, klinikveterinär
vid SLUs smådjurkliniker. Hon belyste
veterinärstudenternas undervisning om
och kring avlivningar, och konstaterade
att det finns brister inom detta område.
Idag undervisas avlivningsteknik och
djurägararpsykologi/kommunikations-
teknik var för sig vid olika tillfällen i
utbildningen. Eva Hertil skulle helst se
att dessa moment kopplades ihop för
studenten, även om det medför praktiska
svårigheter. Ett steg på vägen är att varje
student nu måste ha varit med om minst
en avlivning av sällskapsdjur, innan man
blir godkänd från årskurs fyra.

En av de närvarande studenterna i
auditoriet höll inte med i Eva Hertils
självkritik, utan berömde istället lärarna
vid veterinär- och husdjursfakulteten för
mycket gott stöd i avlivningssituationer.
Vad flera studenter upplevde som en
brist var att man ofta bara tillåts delta
som passiva åskådare vid avlivningarna.
Detta kändes besvärande och ibland
som ett intrång i djurägarens sorg. Man
önskade istället få ta en mer aktiv del i
avlivningsarbetet, förutsatt att man hade
tillräcklig teknisk kunskap t ex i att
lägga i en permanentkanyl.

Vid den avslutande diskussionen gick
debattens vågor ibland höga, och många

skilda aspekter belystes. Uppenbarligen
hade arrangören hittat ett angeläget
område att diskutera, ett område som
engagerar alla veterinärer med klinisk
verksamhet. Det är ett lovvärt initiativ
att den veterinära ansvarsnämnden bör-
jat arrangera seminarier som det nu
aktuella, då de kan bli startskott för en

vidare veterinär fokusering av området.
Det är också mycket glädjande att 
principen om förebyggande arbete
anammats på ett så konkret sätt av
ansvarsnämnden. Veterinärkåren har all
anledning att se fram emot flera ban-
brytande seminarier av liknande slag i
framtiden.  ■
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Får en veterinär utan myndighets-
ställning, av djurskyddsskäl avliva
djur även om djurägaren inte vill
det? Djurskyddsmyndigheten 
skickade i mitten av april ut en PM 
i ärendet till landets länsveterinärer,
och denna PM sammanfattas här
av ansvarig jurist. Kortfattat tolkar
Djurskyddsmyndigheten författ-
ningarna så att en praktiserande
veterinär inte får avliva djur mot
ägarens vilja.

Frågan har uppkommit om det är möj-
ligt för en veterinär att, med stöd av 
30 § djurskyddslagen, avliva djur mot
ägarens vilja. 30 § djurskyddslagen stad-
gar följande: 

”30 §. Påträffas ett djur så svårt sjukt
eller skadat att det bör avlivas omedel-
bart, får en veterinär eller en polisman
och i brådskande fall någon annan
genast avliva djuret.

Den som har avlivat djuret skall
underrätta ägaren eller innehavaren av
djuret om detta. Om detta inte kan ske,
skall polismyndigheten underrättas.”

SYFTE ATT FÖRKORTA LIDANDET
I förarbetena till bestämmelsen anges
bland annat att syftet är att i så stor
utsträckning som möjligt förkorta lidan-
det hos ett svårt sjukt eller skadat djur.
Det krav på samtycke som fanns i 1944
års djurskyddslag borde enligt förarbete-
na inte kvarstå i den nya lagen.

Att krav på samtycke inte krävs är
inte samma sak som att det är möjligt

att genomföra en åtgärd mot någons
uttryckliga vilja. Av 30 § andra stycket
djurskyddslagen framgår att det är
underförstått att djurägarens eller
djurinnehavarens åsikt är okänd och
inte kan inhämtas. Detta stöds också av
skrivningen i första stycket att djuret
skall ”påträffas”, inte att djuret ”är”,
svårt sjukt eller skadat. Ett djur som av
sin ägare tagits till en veterinärklinik
eller som finns i en besättning dit vete-
rinären kallats kan alltså inte anses ha
”påträffats”. I Finland och Norge, som
har en reglering snarlik den svenska,
framgår detta ännu tydligare.

VETERINÄR FÅR INTE AVLIVA DJUR
MOT ÄGARENS VILJA
Enligt Djurskyddsmyndighetens me-
ning kan 30 § djurskyddslagen inte
användas för att avliva djur mot ägarens
vilja. Det är också mycket tveksamt om
sådan avlivning kan ske om ägaren är
känd och hans åsikt lätt kan inhämtas. 

NÖDBESTÄMMELSER
Avlivning av djur mot ägarens uttryckliga
vilja utgör enligt brottsbalken skade-
görelse i juridisk mening. Däremot bör
även följande beaktas. 

I 24 kapitlet av brottsbalken behand-
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Avlivning mot djurägarens vilja kan
vara skadegörelse
ANDERS GUSTAFSSON, jurist och LOTTA BERG, leg veterinär, docent.*

Enligt Djurskyddsmyndighetens mening kan 30 § djurskyddslagen inte användas för att
avliva djur mot ägarens vilja, även om djuret är svårt sjukt och lider. 
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las allmänna grunder för ansvarsfrihet. 
I kapitlets 4 § stadgas följande: 

”4 §. En gärning som någon ... begår
i nöd utgör brott endast om den med
hänsyn till farans beskaffenhet, den
skada som åsamkas annan och omstän-
digheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd
föreligger när fara hotar liv, hälsa, egen-
dom eller något annat viktigt av rätts-
ordningen skyddat intresse.”

I Norsteds kommentar till 24 kapit-
lets 4 § anges bland annat följande: ”Vid
exempelvis svårartade former av djur-
plågeri bör dock en nödrätt kunna före-
ligga, även om det hotade intresset inte
kan sägas vara ett allmänt intresse av
synnerlig vikt”.

Det är djurhållarens ansvar att ett
svårt sjukt eller skadat djur tas till vete-
rinär eller avlivas (jfr 9 § djurskydds-
lagen). Att låta bli detta kan enligt praxis
utgöra djurplågeri eller i vart fall brott
mot djurskyddslagen. En nödhandling
begås regelmässigt för att rädda liv, inte
för att ta liv. Som nödbestämmelsen är
skriven finns emellertid inget hinder
mot att tillämpa den även för att avliva
ett lidande djur i syfte att förhindra
ytterligare svårt lidande, även om gär-
ningen i och för sig utgör skadegörelse.
Enligt Djurskyddsmyndighetens mening
skulle ett avlivande av djur mot ägarens
vilja kunna vara ansvarsfri på grund av
nöd. Det är dock långt ifrån säkert att så
regelmässigt är fallet.

SKADESTÅNDSANSVAR
Utöver ansvar för skadegörelse skulle
veterinären också kunna drabbas av 

skadeståndskrav med stöd av skade-
ståndslagen (1972:207). Man skulle
kunna hävda att djuret, som rättsligt
behandlas som en sak, saknar värde i det
skick det är eller att djurägaren varit
medvållande till skadan genom att 
framkalla situationen, dvs genom att
exempelvis ha underlåtit att ta djuret till 
veterinär för vård innan det blev alltför
sjukt. 

Enligt Djurskyddsmyndighetens
mening bör man göra följande övervä-
ganden när man ställs inför en situation

där djurägaren motsätter sig avlivning
av ett svårt lidande djur. 

För att ett ingrepp i någon annans
egendom (vilket det ju är fråga om vid
avlivning av djur) skall kunna ske bru-
kar, som absolut huvudregel, krävas
beslut av en myndighet. I dessa fall torde
beslut av länsstyrelsen om omedelbart
omhändertagande och avlivning vara
den mest framkomliga vägen. Då ett
sådant beslut övervägs skall som huvud-
regel kommunicering ske med djur-
ägaren. 
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Blotta innehavet av en veterinärlegitimation ger inte en person rätt att ”beslagta” och
avliva djur mot djurägarens uttryckliga vilja. 

Viktig information rörande kurser inom 
specialistprogrammet för sjukdomar hos hund och katt!

Vid sitt senaste möte den 2 maj 2005 beslöt ESK-hund och katt att från och med detta datum kommer
inte kursen i ”Vetenskapligt skrivsätt” att kunna ersätta en av de obligatoriska sex kurser som krävs
inom utbildningsprogrammet. ESK-hund och katt vill fortfarande starkt rekommendera både aspiranter
och handledare att gå en sådan kurs men den kan inte ersätta en kurs inom något veterinärmedicinskt
område. De som genomgått kursen tidigare då den fick räknas kommer dock fortfarande att få göra det
i samband med examinationen.

Christina Arosenius
sekreterare ESK-hund och katt

➤
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Kommunicering kan dock underlåtas
om avgörandet inte kan uppskjutas.
Som exempel på sådana situationer har
nämnts ”ingripande på hälsovårdsområ-
det eller som angår polisens verksamhet
för upprätthållande av allmän ordning
och säkerhet”. Myndighetens arbets-
börda kan dock inte beaktas. Regeln tar

sikte på sådana fall då det är fara i dröjs-
mål. Enligt Djurskyddsmyndighetens
mening är det möjligt att använda
denna undantagsregel i fall där ett djur
är utsatt för svårt lidande och ett snabbt
avgörande krävs för att förhindra ytter-
ligare svårt lidande.

Även ett felaktigt myndighetsbeslut

om t ex avlivning skulle kunna leda till
skadeståndsansvar enligt skadestånds-
lagen. Staten är skadeståndsskyldig för
sakskada som vållats genom fel eller för-
summelse vid myndighetsutövning. För
att en sådan talan skall ha framgång
krävs dock att det är fråga om uppen-
bara fel eller uppenbart felaktig rättstill-
lämpning. Myndigheter har alltså ett
visst utrymme där man kan göra misstag
utan att drabbas av skadeståndsansvar.

PRAKTISKA SYNPUNKTER
För en veterinär är det naturligtvis oer-
hört frustrerande att se ett svårt sjukt
eller skadat djur lida men inte kunna
eller få sätta in behandling och inte 
heller få använda möjligheten att för-
korta djurets lidande genom att avliva
det. Det är dock inte så att blotta inne-
havet av en veterinärlegitimation ger en
person rätt att ”beslagta” och avliva djur
mot djurägarens uttryckliga vilja. 

Många av dessa situationer kan lösas
genom tålmodig övertalning, tid och
förklaringar från veterinärens sida, men
det återstår en del fall där djurägaren
helt motsätter sig avlivning av djuret.
Den juridiskt oantastliga åtgärden från
den praktiserande veterinärens sida i det
läget är att direkt ta kontakt med djur-
skyddsinspektören i kommunen, som
kan besluta om omedelbart omhänder-
tagande. Länsstyrelsen kan därefter
besluta om avlivning. I akuta fall kan
denna hantering klaras av tämligen
omgående, men utanför kontorstid blir
det genast svårare om joursystem saknas.
Veterinären skulle då istället kunna välja
att avliva djuret i strid med djurägarens
vilja med åberopande av nödparagrafen,
men den juridiska utgången om djur-
ägaren väljer att sedan driva ärendet
rättsligt är osäker. Man kan utgå ifrån
att veterinären skulle få starkt stöd från
sina djurskyddsmedvetna kolleger, men
kanske inte från domstolarna.

*ANDERS GUSTAFSSON, jurist, förvalt-
ningsenheten, Djurskyddsmyndigheten, Box 80,
532 21 Skara.
LOTTA BERG, leg veterinär, docent, Sällskaps-
djursenheten, Djurskyddsmyndigheten, Box 80,
532 21 Skara.

44 N U M M E R  7 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤

SvT nr 7 -05 slutlig  05-06-07  11.41  Sida 44



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  7 • 2005 45

I slutet av april lämnade Djurskydds-
myndigheten sin rapport om sexuellt
utnyttjande av djur till regeringen.
Utredningen redovisar bland annat
över 200 rapporterade fall av över-
grepp på djur, och konstaterar att
bestämmelserna i nuvarande lag-
stiftning är otillräckliga för att 
skydda djuren.

Det senaste året har det i den allmänna
debatten förekommit uppgifter om hur
djur används av människor i sexuella
sammanhang, och att denna verksamhet
ökat i omfattning. Sveriges Veterinär-
förbund, tillsammans med fyra andra
organisationer, sammanställde i februari
2004 en skrivelse till regeringen där pro-
blemet påtalades. Förbundet ville bland
annat ha ett förtydligande av gällande
lagstiftning, där förbud mot sexuella
övergrepp från människa mot djur
uttryckligen framförs.

Det saknades dock tillförlitlig statistik
över svenska förhållanden. Mot denna
bakgrund och för att få kunskap om
problemets omfattning och utveckling
samt karaktären av handlingarna, gav
regeringen den 27 maj 2004 Djurskydds-
myndigheten i uppdrag att kartlägga i
vilken omfattning människor använder
djur i sexuella sammanhang. Utred-
ningen slutrapporterades till regeringen
den 28 april i år.

1 600 ENKÄTER
För sitt informationsinhämtande skicka-
de Djurskyddsmyndigheten ut drygt
1 600 enkäter till bland annat kommu-
ner, länsstyrelser, yrkesverksamma vete-
rinärer och kvinnojourer. Den totala
svarsfrekvensen var 67 procent. Från
polismyndigheterna begärdes informa-

tion om fall av det aktuella slaget för
tiden 2000–2004. Det korta tidsinter-
vallet sattes för att möjliggöra en hög
kvalitet i polisens uppgiftsinlämnande,
trots den snäva tidsramen för uppdraget.

Det totala antalet fall som redovisas i
rapporten är 209. Djurskyddsmyndig-
heten konstaterar att det dessutom sanno-
likt finns ett mörkertal, men att myn-
digheten inte har någon uppfattning om
dess storlek. En realistisk bedömning 
av problemets verkliga omfattning är
därför mycket svår att göra.

Utöver de 100 fall som redovisats från
polismyndigheterna, rapporterades 109
fall i inkomna enkäter. De allra flesta
fallen, 161 stycken, omfattar hästar,
men även utsatta hundar, nötkreatur
och katter finns med. För åren
2000–2004 har 119 fall redovisats, för
1990-talet 70 fall och för slutet av 1970-
talet och hela 1980-talet finns 20 fall.
Det går emellertid inte att dra någon
säker slutsats om fallens eventuella
ökning från 1970- och 80-talen, eftersom
enkäten endast skickades till nu yrkes-
verksamma, och många veterinärer som
var yrkesverksamma då inte längre är det.

Åtta av landets 21 polismyndigheter
(Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs, 
Kalmar, Kronobergs, Norrbottens,
Uppsala och Västernorrlands län) uppger
att de inte funnit några ärenden under
den aktuella perioden där människor
använt djur i sexuella sammanhang.

BRETT SKADEPANORAMA
De utsatta djuren uppvisar skador på
könsorganen, både vaginala och anala
penetrationsskador samt skär- och stick-
skador. Även spår av trubbigt våld före-
kommer. Främmande föremål, men
även förövarens penis har använts vid
penetrationerna. I flera fall finns, för-
utom nämnda skador, även skador på

andra delar av kroppen, t ex bringa,
bröstkorg och länd. Aborterade föl är
ytterligare en konsekvens av de skador
djuren utsatts för. Det finns exempel på
fall där djuret bundits fast. Slutligen
förekommer även skador såsom kastra-
tion och stympning, i flera fall med
dödlig utgång för det utsatta djuret.

DJURPORR
Djurskyddsmyndigheten vände sig även
till Rikskriminalpolisens IT-Brottsrotel,
för att få en uppfattning om förekoms-
ten av djurporr på Internet.

Utredning om sexuellt utnyttjande
av djur klar

Enligt IT-Brottsroteln finns enorma 
mängder siter som säljer eller marknads-
för djurporr på Internet. Många är 
engelskspråkiga, men det finns även 
ett stort utbud på svenska (bilden).

➤

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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Enligt IT-Brottsroteln finns det enor-
ma mängder hemsidor som säljer eller
marknadsför dvd-skivor, videofilmer
samt bilder och kortfilmer på Internet.
Flertalet av hemsidorna är inte svenska,
men det enda som behövs för att köpa
sig tillträde är ett internationellt gång-
bart kreditkort, onlineregistrering och
betalning. 

Det finns en länk till någon av sidorna
med djursex på i stort sett varje porno-
grafisk sida på Internet. Dessutom finns
ett antal forum, både svenska och
utländska, där zoofiler (människor som
bedriver sexuellt umgänge med djur)
kan diskutera detta ämne.

Vid en sökning på sökmotorn Google
på Internet gav ordet djursex över 
27 000 träffar, zoofili över 7 000 träffar
och zoofil över 14 000 träffar. De flesta
filmer och bilder visar män och/eller
kvinnor som på olika sätt har sexuellt
umgänge med djur. Vanligast förekom-

mande är hästar och hundar. Även
andra djur förekommer, t ex ormar, ålar,
apor, tigrar och elefanter. Karaktären av

handlingarna är allt från oralsex till sam-
lag med djuren. Det förekommer filmer
och bilder med både män och kvinnor,
men de med kvinnor tenderar att vara
vanligare. Det finns professionellt fram-
ställda filmer och bilder, men även bilder
och filmer gjorda av amatörer.

Inom ramen för IT-Brottsrotelns stu-
die har man inte haft möjlighet att av-
göra om materialet är framställt i Sverige
eller inte. Även omfattningen är svår att
bedöma. Djurskyddsmyndigheten tror
dock att detta ämne kommer att breda
ut sig i takt med att Internet utvecklas.

BRISTFÄLLIG LAGSTIFTNING
I Sverige finns idag inget speciellt
straffstadgande för sexuellt umgänge
med djur. Sedan avkriminaliseringen av
tidelag 1944, är inte handlingen i sig
brottslig, bara i kombination med lidande
för djuret. I de fall lidande påvisas kan
gärningsmannen dömas för djurplågeri.

Det finns tre fällande domar, två från
1990-talet och en från 1980-talet där
gärningsmännen blivit dömda för
djurplågeri respektive skadegörelse/grov
skadegörelse.

Vid genomgång av det insamlade
materialet fann Djurskyddsmyndigheten
ett knappt tiotal ärenden där förunder-
sökningen lagts ned eller inte inletts på
grund av svårigheter att påvisa lidande
hos djuret.

Vid fysiska skador hos djuret går det
inte att ifrågasätta att det utsatts för
lidande. Men även om det är svårt att
fastställa förekomsten och skatta graden
av psykiskt lidande hos ett djur, är det
sannolikt att djuret upplever obehag
eller utsätts för psykiskt lidande också i
fall av sexuellt utnyttjande där inga
fysiska skador kan påvisas. Eftersom det
i många fall är svårt att påvisa lidande i
brottsbalkens mening är det ofta svårt
att döma för djurplågeri när djur utnytt-
jats sexuellt. Det är också svårare att
bevisa ett psykiskt lidande än ett fysiskt.
Djur befinner sig regelmässigt i en
beroendeställning till människan och är
därför särskilt skyddsvärda. Om avsik-
ten är att skydda djur från att användas
av människor i sexuella sammanhang är
bestämmelserna i nuvarande lagstiftning
otillräckliga, avslutar Djurskyddsmyndig-
heten sin rapport.  ■
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Om avsikten är att skydda djur från att
användas av människor i sexuella sam-
manhang är bestämmelserna i nuvarande
lagstiftning otillräckliga, konstaterar Djur-
skyddsmyndigheten.

Extra fullmäktigemöte 2005 
inför omorganisationen

Tid och plats
Extra fullmäktigemöte i Sveriges Veterinärförbund äger rum 
onsdagen den 12 oktober 2005. Mötet kommer att förläggas till
Stockholms-området. Mötet är sammankallat i första hand för
att fatta beslut om budget för 2006 samt vissa stadgeändringar.

Ni som är valda fullmäktigerepresentanter – 
boka in onsdagen den 12 oktober!

Till riksföreningar/sektioner vill vi förvarna om att namnuppgifter
på dem som ska utgöra föreningens/sektionens fullmäktigeleda-
möter ska vara förbundskansliet tillhanda senast onsdagen den 
7 september. Röster räknas sex veckor före mötet, dvs den 31
augusti.

________________________

Vid extra fullmäktigemöte förekommer inga motioner. Endast
ärende som föranlett mötet eller står i omedelbart samband med
sådant ärende tas upp.

➤
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Hon har pratat med alla medlemmar, hon
har ”avverkat” sex förbundsordföranden,
två förbundsdirektörer och tio kansli-
veterinärer, hon är alltid glad… Vem det
handlar om? Chefssekreterare Agneta
Svensson förstås.

Den 17 maj i år firades inte bara Norges natio-
naldag, det firades även på veterinärförbundets
kansli. Det var nämligen dagen då Agneta
Svensson varit anställd exakt 40 år.

Agneta själv gjorde inte så stor affär av det,
men det gjorde hennes arbetskamrater.
Lovorden var många med ett genomgående
tema – alltid vänlig och hjälpsam, kommer
ihåg allt, har hela förbundet i huvudet. 

Agneta klev in genom porten på Kungs-
holms Hamnplan 7 som 19-åring. Då hade
hon gått på Stockholms stads handelsskola och
bland annat lärt sig stenografera, en färdighet
som förmodligen är helt bortglömd av de flesta
idag. Agneta hade också jobbat en kort period
på advokatbyrå. En platsannons väckte dock
hennes intresse – Sveriges Veterinärförbund
sökte sekreterare.

– Att jag uppmärksammade annonsen hade
naturligtvis med mitt djurintresse att göra,
berättar Agneta som är hängiven hundägare. 

Hon fick jobbet och blev en av fyra anställda.
Kansliet bemannades då av en förbundsdirek-
tör, en person som skötte ekonomin, samt en
kansliveterinär på deltid som skötte vikariatbyrå
och Svensk Veterinärtidning. Lokalerna var de-
samma som nu, fast med betydligt mer plats
per person så att säga. 

Inte handlade det så mycket om djur, mest
om att stenografera protokoll, knattra på skriv-
maskinen, svara i telefonen och sköta alla övriga
löpande uppgifter. Men Agneta trivdes.

– Jag har ju hela tiden kunnat påverka mitt
arbete mycket. När kansliet har växt och ny
personal kommit till har jag kunnat behålla de
uppgifter jag tycker är roliga, säger hon och
påtalar att kontakten med medlemmarna är
pulsen i jobbet.

Hur många telefonsamtal eller brev hon skrivit
genom åren går inte ens att gissa. Det är helt
enkelt väldigt många. Medlemskåren har ökat
från 1 033 (1965) till 2 493 (2004).  

Numera är inte telefonen lika betungande
som för ett par år sedan. Många frågor kommer
via mail och det är till Agneta den officiella e-
posten kommer. Det kan röra sig om precis allt.

– Efter helger när ungdomar har haft lite tid att
fundera är det ofta frågor om hur man blir
veterinär t ex. Ibland kan vi få frågor som lig-
ger helt utanför vår verksamhet, t ex vad en
sköldpadda ska äta eller liknande, berättar hon
och fortsätter:

– Något som är kul att hjälpa till med är när
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”Sveriges Veterinärförbund, Agneta Svensson...”

Hon har varit veterinärkåren 
trogen i 40 år 
TEXT OCH BILD: SUZANNE FREDRIKSSON
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gamla medlemmar ringer och vill ha kontakt
med sina kurskamrater eller sysslar med någon
sorts forskning. De är alltid så tacksamma. 

Hur känner du inför den stora omorganisationen
som stundar?

– Jag är inte speciellt orolig. Jag har varit med
om ett par omorganisationer redan, även om
den här kanske är den mest genomgripande. 

Vad är den största förändringen som skett under
din tid på kansliet? 

– Det är tveklöst när vi började med datorer.
Det blev ett helt annat arbete. Sedan har det
naturligtvis skett en hel del annat som påverkat
arbetet praktiskt. Vi är idag 13 anställda.
Tidningen har sin egen lokal, men alla övriga
sitter på samma yta som vi var tre stycken på
när jag började. Det har blivit många nya väggar.

– Andra händelser som alltid kommer att
finnas med när jag tänker tillbaka är Veterinär-
högskolans flytt till Uppsala och den stora
SACO-konflikten på 70-talet. 

Har du aldrig funderat på att byta jobb?  

– Visst, så tänker väl alla någon gång. Men var-

för ska man byta om man trivs och har det bra?
När jag gifte mig 1993 och flyttade till
Enköping var jag lite betänksam inför resorna.
Men det går väldigt smidigt med tåget. 

Agneta har inte jobbat som sekreterare under
hela sin anställningstid. Under 70- och början
av 80-talet tillhörde hon tidningsredaktionen.
Hon har också varit förlagsredaktör för det så
kallade ”förbrytarregistret”, boken som presen-
terar alla landets veterinärer. Snart är det dags
igen för ny utgåva. Bara att samla in alla bilder
är ett enormt jobb.

– Att få 3 000 personer att skicka in ett porträtt
är inte gjort i en handvändning, säger Agneta.
Men hon hjälper till med glatt humör även
denna gång, vilket alla på kansliet uppskattar
väldigt mycket.

Agneta firades med en mycket speciell present
som hon själv valt, utan att veta om det. Vid ett
flertal tillfällen hade hon nämligen kommen-
terat en vacker bronshund i ett antikhandlar-
fönster som passerades under lunchpromena-
den. Uppmärksamma arbetskamrater gick då
och köpte in hunden som blev förbundets gåva
till Agneta tillsammans med lite weekend-
avkoppling på herrgård och teaterbiljetter.  ■
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Kollegialt Nätverk
veterinärer stödjer veterinärer

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

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

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

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

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

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

0730–20 45 60
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Apropå en artikel om läkemedels-
biverkningar hos häst i SVT nr 5/05,
vill följande insändare påtala de
biverkningar som tidigare påträffats
efter behandling med NSAID och
α2-agonister till häst.

I en artikel i Svensk Veterinärtidning
5/05 (2) beskriver Anna Kendall och
Agneta Gustafsson två fall av läkeme-
delsbiverkningar hos häst: En häst fick
ett flegmon i halsmuskulaturen efter att
ha behandlats med intramuskulära
injektioner av flunixin meglumin
(NSAID) i åtta dagar, en annan häst
som hade hög feber reagerade två gång-
er med kraftig hyperventilation efter
intravenösa injektioner av α2-agonister
– den första gången efter injektion av
detomidin, den andra gången efter
injektion av xylazin. 

FLERA RAPPORTERADE FALL
När det gäller den svenska biverknings-
rapporteringen har flera fall av lokala
reaktioner rapporterats hos hästar som
fått intramuskulära injektioner av flu-
nixin meglumin (5, 6). Reaktionerna
har setts både efter enstaka injektioner
och efter upprepade behandlingar. 

Beträffande α2-agonister: Det finns
flera rapporter om att hästar börjat
hyperventilera kraftigt efter att ha fått
sådana substanser intravenöst (3, 4, 5,
6). Hyperventileringen har i en del fall
varit mycket kraftig (upp till 150 and-

ningar per minut). För att häva reaktio-
nen har ofta atipamezol sprutats, vilket
ibland inte haft någon omedelbar effekt.
Normalisering har i en del fall dröjt 
1–1,5 timmar eller ännu längre. I alla
rapporter utom en har de hästar som
reagerat haft feber.

ANMÄRKNINGSVÄRD BIVERKNING
FÖR NSAID
Jag vill uppmärksamma läsarna på 
en anmärkningsvärd biverkning för
NSAID hos häst: Det finns ett tiotal
rapporter för flunixin meglumin och en
rapport för ketoprofen om att hästar
reagerat akut i omedelbar anslutning till
intravenösa injektioner av dessa prepa-
rat. Det finns även en rapport om en
sådan reaktion efter intramuskulär
injektion av flunixin meglumin. En lik-

nande reaktion har också observerats
efter oral tillförsel av denna substans 
(3, 6, 7). Hästarna har reagerat med
balansrubbningar, skakningar och kram-
per. I en del fall har de ramlat omkull.
Två av hästarna som fått flunixin meg-
lumin intravenöst dog. De övriga åter-
hämtade sig inom ca 5–10 minuter. 

Mekanismen bakom dessa reaktioner
är inte känd. Liknande fall finns
beskrivna i litteraturen (1). NSAID kan
hos häst, liksom hos andra djurslag, 
ge biverkningar i form av erosioner 
och ulcerationer längs gastrointestinal-
kanalen. Hos hästar ses skadorna främst
i den glandulära delen av magen.
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HANS TJÄLVE

Veterinärmedicinsk farmakovigilans
Läkemedelsverket

Angående biverkningar av NSAID och
α2-agonister hos häst

insänt

I SVT 5/05 beskrevs en häst som fått ett
flegmon i halsmuskulaturen (bilden) efter
att ha behandlats med intramuskulära
injektioner av flunixin meglumin.
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I SVT 6/05 publicerades en pilot-
studie om ektoparasitkontroll med
deltametrinimpregnerat halsband
på brukshundar. Insändaren, som
representerar det företag som säljer
sådana halsband på den svenska
marknaden, håller inte med om
slutsatserna i studien.

Även om uppslaget till den aktuella
pilotstudien (SVT 6/05) ur vetenskaplig
synvinkel var lovvärt, måste planering
och genomförande liksom några av slut-
satserna i den genomförda studien bli
föremål för ifrågasättande. Utform-
ningen, genomförandet och evaluerings-
metoden är inte ändamålsenliga för att
invändningsfria slutsatser skall kunna
dras rörande effekt (och säkerhet) hos
det testade halsbandet Scalibor® vet.

OKLARHETER
Först ett klarläggande – Scalibor® vet är
i Sverige godkänt med indikationerna
fästingar och fjärilmyggor. Parasiterande
kvalster är inte inkluderade.

I den publicerade studien förefaller
det något ologiskt att använda Grupp 1
som obehandlad kontrollgrupp, när det
redan var känt att det var mycket osanno-
likt att hundarna skulle komma i kon-
takt med fästingar. Följaktligen blev det
inte möjligt att få en indikation på nivån
av infestationstrycket från fästingar av-
seende de behandlade grupperna. Det
lokala, geografiska sambandet mellan

den obehandlade gruppen och de fyra
behandlade grupperna, med undantag
av Grupp 3, definieras inte klart.

I material och metoder fastslås att
ägarna instruerats att anteckna huruvida
fästingarna satt fast eller inte, om de var
döda eller inte och om de var stora 
eller små. Redovisade data för Grupp 2
innehåller inga sådana detaljer, frånsett
inalles 15 fästingar på tre huskies över
en femveckorsperiod. Det är inte känt
huruvida dessa ens satt fast. Även om
hundarna befunnit sig på en plats där

fästingar kunde förväntas förekomma,
skulle nivån av infestationstrycket från
fästingar endast kunna bestyrkas om
obehandlade huskies också hade kon-
trollerats i detta område. Det kan vara
så, att det antal fästingar som sågs på de
behandlade hundarna var mycket litet i
relation till den verkliga infestationen.
Det faktum, att färre fästingar observe-
rades ju längre tid hundarna burit hals-
banden och att inga fästingar överhuvud-
taget sågs på någon enda hund efter fem
veckor, har inte noterats.

Kommentar till pilotstudie om 
ektoparasitkontroll på brukshundar

insänt

Studiens utformning, genomförande och evalueringsmetod är inte ändamålsenliga
för att invändningsfria slutsatser skall kunna dras om det testade halsbandet, menar
insändaren.
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FÅ IAKTTAGNA FÄSTINGAR PÅ
BEHANDLADE HUNDAR
Kommentarerna till hundarna i
Grupp 3 efter två veckors behandling
indikerar varken aktuellt antal obser-
verade fästingar eller antal hundar
med fästingfynd. Fastsittande fästingar
(3) iakttogs under följande två veckor,
men även i detta avseende saknas
detaljer. Genom uteslutning förstås,
att åtminstone en hund måste ha varit
fri från fästingar och därefter samtliga
hundar till studiens avslutande.

Det fåtal icke fastsittande fästingar
som observerades på hundar i Grupp
4, bokfördes under den tidsrymd
under vilken halsbanden gradvis blir
fullt verksamma. Detta kommenteras
inte av författarna. Det antyds att hals-
banden föll av i september vid stu-
diens avslutande. Något sådant verkar
osannolikt och det verkliga förhållan-
det borde ha undersökts och retts ut
om så varit fallet.

Det förefaller som om Grupp 5
befunnit sig på en annan plats och
sambandet med de andra grupperna,
den obehandlade kontrollgruppen
medräknad, är svår att utröna. Detta
stycke innehåller även ett påstående
om ”den tämligen rikliga förekomsten
av fästingar”, men det finns ingen
upplysning om hur författarna slutit
sig till detta. Påståendet kan inte base-
ras på de obehandlade kontrollerna
(Grupp 1) och det fanns ingen lokal,
obehandlad grupp.

Generellt iakttogs få fästingar på
behandlade hundar, men hur relevant
detta är kan bara bedömas om man 
känner till infestationspotentialen
(nivån på infestationstrycket från fäs-
tingar). Någon sådan gick inte att fast-
ställa.

SPEKULATIONER
Ett försök att förklara olikheter röran-
de effekt har gjorts. Även om det kan
vara intressant i relation till känd hud-
morfologi och hårkarakteristika, har
detta verklig betydelse för tjockpälsade
hundar bara om nivån på infesta-
tionstrycket är känd och samtidigt

andelen skyddade hundar jämförd
med obehandlade kontroller beräk-
nats. I annat fall är det spekulation. 

Detsamma gäller även för kommen-
tarerna om huruvida deltametrindosen
i halsbandet är tillräcklig eller inte. I
artikeln spekuleras vidare att en
ökning av dosen skulle resultera i en
ökning av antalet biverkningar. För att
verklighetsförankras måste detta stu-
deras i relation till antalet bekräftade
”möjliga” eller ”troliga” rapporterade
biverkningar och bedömas mot antalet
behandlade hundar i Sverige. Detta har
inte gjorts.

SÄKERHETEN HAR BEKRÄFTATS
Om Scalibor® vet sätts på ordentligt
enligt bruksanvisningen, skiljer sig
inte risken (annat än att den sannolikt
är mindre) för att en hund skall fastna
på olika föremål i skogen från risken
för en hund som bär ett vanligt läder-
halsband eller kedjehalsband. Det
finns således inget behov för att utrus-
ta hundar behandlade med Scalibor®

vet med en radio under jakt, som
föreslagits. Det finns heller ingen
anledning att kontinuerligt kontrol-
lera vikten hos växande valpar.
Halsbandet har fullständigt utvärde-
rats och dokumenterats på valpar från
avvänjning vid sju veckors ålder till sex
månaders ålder och säkerheten har
ytterligare bekräftats under fem års
kommersiell användning i Europa.

Avslutningsvis kan konstateras, att
om en enkel sökning i den tillgängliga
litteraturen om Scalibor® vet hade
gjorts, skulle det ha stått klart för för-
fattarna att i många fall åtskilliga
hundra hundar utgjort behandlade
och obehandlade kontrollgrupper i
redovisade studier. Detta hade givit en
fingervisning om att det totala antalet
hundar och de gruppstorlekar som
användes i denna studie var uppenbart
otillräckliga.

ROD J CURTIS

PhD, parasitolog 
Consultant: Veterinary Product

Development – Pharmaceuticals
Intervet Innovation GmbH
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Veterinärförbundets styrelse träffades
för årets andra möte den 19 april.
Stadgar och organisation för de två
nya delföreningarna AVF (Anställda
veterinärers förening) 
och FVF (Företagande
veterinärers förening)
behandlades 
under mötet.

STADGAR FÖR AVF OCH FVF
Stadgeförslagen från AVF (Anställda
veterinärers förening) och FVF (Före-
tagande veterinärers förening) godkändes.
Två principiellt viktiga frågor har harmo-
niserats i de bägge förslagen:
1. Frågan om rösträtt – medlem kan

vara ansluten till bägge föreningarna
med motions- och nyttjanderätt, men
bara ha rösträtt i en förening.

2. Vid en eventuell konflikt mellan AVF
och FVF äger föreningen rätt att
agera i eget namn, med iakttagande av
förbundets stadgar och etiska regler.
Föreningarna skall agera i en kon-
struktiv, kollegial och värdig anda.

SVFs NYA ORGANISATION
Förbundet förbereder sig successivt för
inträdet i den nya organisationen som
träder i kraft den 1 januari 2006. Nomi-
neringsprocessen diskuterades. Styrelsen
beslutade att i utskick till riksföreningar
och sektioner påminna om att nomine-
ringar skall vara kansliet tillhanda senast
den 1 juli 2005. För medlemmarna finns
i varje nummer av Svensk Veterinär-
tidning information om detta.

AVF OCH FVF
Arbetsgrupperna för AVF och FVF skall
fortsätta arbetet med att konkretisera
verksamhetsplaner, ta fram budgetför-
slag och fastställa medlemsavgift. Vilken
service och vilka tjänster skall ingå i
medlemsavgiften? Det gäller att kartlägga
och sätta pris på de kanslifunktioner
man önskar utnyttja.

INFASNING
Vid årsskiftet 2005–06 kommer PVFs
medlemmar att automatiskt föras över
till FVF, liksom övriga riksföreningars
medlemmar till AVF.

STRATEGI- OCH POLICYDOKUMENT
I SVFs nya organisation kommer styrel-
sen på ett mer renodlat sätt att kunna
ägna sig åt strategier, policy- och poli-
tiska frågor. Styrelsen beslutade tillsätta
en beredskapsgrupp i strategifrågor
bestående av Anders Forslid, Thomas
Svensson och Karin Östensson. Ett för-
slag till policy- och strategidokument
kommer att presenteras vid sommar-
mötet med SVF/SVS i maj.

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2005
Styrelsen konstaterade att intentionerna
från fullmäktige i stort sett överens-
stämmer med styrelsens hittillsvarande
arbete under det första halvåret 2005. 

Omorganisationsarbetet har priorite-
rats och tagit mycket tid i anspråk.
Bland annat frågan om jour och bered-
skap kommer att kräva mer krafter från
förbundet, liksom veterinärutbildningen
vid SLU.

DJURSJUKVÅRDSUTREDNINGEN
Förbundets representant i den statliga
Djursjukvårdsutredningen (Jo 2003:05),

Rapport från förbundsstyrelsen i april 2005

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

behöver. Vår verksamhet kännetecknas av hög servicenivå och stor 

flexibilitet.

Vetpoint har haft en mycket gynnsam utveckling och vi söker därför

säljare med placering i Göteborgs- och Jönköpingsområdet.

Vill du veta mer om tjänsten ring rekryteringskonsult Ann-Margreth

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

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

Säljare till Göteborgs- och Jönköpingsområdet
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Thomas Svensson, rapporterade att
uppdraget som skulle redovisats i maj
skjutits fram till november 2005.
Orsaken är ett tilläggsdirektiv att granska
den veterinära specialistutbildningen.

Utredningen har bland annat disku-
terat förslag till legitimation av djur-
sjukvårdare. RAID (Riksföreningen
Anställda Inom Djursjukvården) och
Svenska Djursjukhusföreningen arbetar
för närvarande fram förslag till över-
gångsregler för djursjukvårdarlegitima-
tion.

UTBILDNINGEN VID SLU
SVF har i skrivelse till fakultetsnämn-
den vid SLU uttryckt oro över rådande
situation för veterinärutbildningen.
Förbundsstyrelsen kommer att delta i
nästa möte med fakultetsnämnden den
10 juni.

ARBETSBESKRIVNING FÖR 
STYRELSENS ARBETSGRUPPER
Det fastslogs att arbetsgrupperna skall
ha tydliga arbetsbeskrivningar. Följande
grupper är för närvarande aktuella:
1. Veterinärförbundets grundutbild-

ningsgrupp med syfte att förstärka och
utveckla förbundets kommunikation
med VH-fakulteten.

2. Veterinärförbundets ekonomigrupp
med syfte att förstärka och utveckla
förbundets arbete med ekonomiska
frågor.

3. Veterinärförbundets arbetsmiljögrupp
med syfte att förstärka och utveckla
förbundets arbete med arbetsmiljö-
frågor såväl generellt som i enskilda
ärenden.

Dessutom diskuterades ett förslag till
veterinärförbundets lönepolicy. Av detta
framgår att den veterinära anknytningen
i samhällsutvecklingen skall bevakas och
därvid skall alla tillfällen att marknads-
föra veterinärer utnyttjas.

EVAMARI LEWIN

Ledamot i förbundsstyrelsen

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  7 • 2005 53

SvT nr 7 -05 slutlig  05-06-07  11.41  Sida 53



54 N U M M E R  7 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

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

Nominering – hur gör man?

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

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

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

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

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

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

• Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 juli.

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

Nominera kandidater
till förtroendeposter senast 1 juli 

Sista chansen

Djurskyddstillsynen förbättras 

❘❙❚ Djurskyddsmyndigheten överlämnade den 28 april sin första
rapport om den lokala och regionala djurskyddstillsynen till rege-
ringen. Samtliga länsstyrelser och 98 procent av kommunerna 
har redovisat utförd djurskyddstillsyn till Djurskyddsmyndigheten. 

Rapporteringen från landets 21 länsstyrelser visar att de perso-
nella resurserna fortsätter att minska och uppgår nu till endast 
22 årsarbetskrafter för landet totalt, vilket är en minskning med

23 procent jämfört med tidigare år. Myndigheten ser allvarligt på
detta och anser att utökade personella och ekonomiska resurser
behöver avsättas. Trots de minskade personella resurserna ökade
antalet beslut om föreläggande, omhändertagande och förbud
att ha hand om djur under 2004 jämfört med 2003.

Antalet årsarbetskrafter som avsätts för djurskyddstillsynen på
lokal (kommun-) nivå fortsätter däremot att öka för sjätte året 
i rad. Vid 40 procent av utförda inspektioner i landet fann till-
synsmyndigheterna ingenting att anmärka på i djurhållningen.
Motsvarande siffra för 2003 var 34 procent. Siffrorna kan tyda på
en allmän förbättring av djurskyddet i landet, menar Djurskydds-
myndigheten.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Agronom Arnd W Bassler, Institu-
tionen för husdjurens utfodring och
vård, SLU, försvarade fredagen den
3 juni sin avhandling för agronomie
doktorsexamen med titeln: ”Organic
broilers in floorless pens on pasture”.
Opponent var professor Poul Søren-
sen, Danish Institute of Agricultural
Sciences, Tjele, Danmark.

Arbetet tar upp olika aspekter av ekolo-
gisk uppfödning av slaktkycklingar i
flyttbara burar på bete. Burarna saknar
golv och flyttas dagligen. Arbetet
behandlar kycklingarnas tillväxt och

slaktkroppskvaliteten, hälsa, beteende,
benhälsa och kycklingarnas effekt på
bete. Sista delen av avhandlingen redo-
visar ett utfodringsexperiment inomhus
med gårdseget foder.

Resultaten baseras på fyra studier som
genomfördes åren 2000–2003. Resul-
taten visar att under experimentella för-
hållanden erbjuder tillgång till bete inte
tillräcklig energi och protein för att möj-
liggöra betydliga foderbesparingar. Att
flytta burar på bete skapar däremot för-
hållanden som är gynnsamma för att
förebygga smitta med Campylobacter
eller koccidier hos kycklingar med ute-
vistelse. Tillgång till bete som sådant
verkar dock inte spela någon större roll
för kycklingarnas fysiska aktivitet eller
benhälsa.

Vidare visades att det finns en poten-

tial för att utveckla gårdseget, ekologiskt
foder för slaktkycklingar som kan ge till-
fredsställande köttillväxt. Förutsättningen
är att kycklingarna får ett foder med bra
proteinkvalitet under de tre första lev-
nadsveckorna.

Sammanfattningsvis kan sägas att det
finns anledning att tro att det är möjligt
att med gott resultat föda upp slakt-
kycklingar på bete och med hemmapro-
ducerat foder. Någon ekonomisk kalkyl
har dock inte gjorts.
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Forskningsingenjör Erland Ljunggren,
avdelningen för parasitologi och
virologi, Institutionen för biomedicin
och veterinär folkhälsovetenskap,
SLU, försvarade fredagen den 20 maj
sin avhandling för filosofie doktors-
examen med titeln: ”Molecular
Analysis of Sarcoptes scabiei”.
Opponent var dr Jamie Stevens,
University of Exeter, Storbritannien.

Det parasitära kvalstret Sarcoptes scabiei
orsakar skabbinfektion som drabbar
både djur och människor runt om i värl-
den. I Sverige är skabb en välkänd döds-
orsak hos räv men den är även orsak till
svår hudsjukdom hos hund, gris och
andra djurslag. Infektion med S scabiei

ger upphov till en immunaktivering
som resulterar både i ett cellmedierat
svar och ett antikroppssvar. Trots att
både kvalstret och sjukdomen varit
kända sedan länge har den molekylära
forskningen kring S scabiei varit begrän-
sad. En av anledningarna till detta är
svårigheterna att få tillgång till S scabiei-
kvalster för vetenskapliga studier, och
det finns inte heller något odlingssystem
för dessa parasiter. De för närvarande
tillgängliga alternativen är således att
isolera kvalster från naturligt infekterade
värdar eller att etablera en infektion på
försöksdjur. 

I de fyra delstudierna i avhandlingen
har målen varit att med molekylärbiolo-
giska metoder komma förbi problemen
med den bristande tillgången på kvals-
ter, skaffa större kunskap om den gene-
tiska bakgrunden hos skabbkvalstret,
samt att identifiera proteiner som är vik-

tiga för interaktionen mellan värd och
parasit. Den kunskap som fås genom att
identifiera och karakterisera parasitrela-
terade proteiner som interagerar med
värddjuret är viktig för att öka förståelsen
kring uppkomsten av skabb och de
skadeverkningar som ses i samband med
sjukdomen. Vidare kan de proteiner som
rör värd-parasitinteraktioner komma att
utgöra målmolekyler för utveckling av
framtida vacciner, samt bidra till ökad
precision i serologiskt diagnostiska
system.

Sammantaget har avhandlingens stu-
dier av S scabiei ökat kunskapen om vilka
typer av gener som är aktivt uttryckta
hos parasiten. Flera proteiner från S 
scabiei som är inblandade i värd-parasit-
interaktioner har också karakteriserats. 
I förlängningen kan dessa kunskaper
bidra till förbättrad diagnostik och kon-
troll av parasiten.

Molekylär analys av skabbkvalstret
Sarcoptes scabiei

disputationer

disputationer

Ekologiska slaktkycklingar i flyttbara
burar på bete

KÖPES
Veterinärutrustning för smådjurs-
praktik. Allt av intresse.
070-280 19 27
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Veterinär Karin Sternbauer, Institu-
tionen för kliniska vetenskaper, SLU,
försvarade torsdagen den 2 juni sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln:
”Metabolic Studies in Cattle Using
the Hyperinsulinemic Euglycemic
Clamp Technique”. Opponent var
professor emeritus Hallstein
Grønstøl, Rennesøy, Norge.

Avhandlingen består av fem separata
studier som tillsammans belyser använd-
barheten av undersökningsmetoden
hyperinsulinemisk euglykemisk clamp,
HEC, för nötkreatur. Metoden används
inom humanmedicinen för att bestäm-
ma insulinkänslighet. Försöksobjektet
genomgår ett standardiserat protokoll
bestående av en kontinuerlig, konstant
insulininfusion under två timmar, som
har till syfte att hämma den kroppsegna
produktionen av insulin. Samtidigt till-
förs glukos i blodet kontinuerligt för att
upprätthålla en jämn normal glukosnivå.
Förutsättningen för detta är regelmässiga
mätningar av plasmaglukos var femte
minut. Mätningarna ligger sedan till
grund för ändringar som krävs i infu-
sionshastigheten, för att bibehålla den
utvalda glukosnivån i blodet. Under
infusionens andra timme är förhållan-
dena mycket stabila och blodprov ger
efter analys värden för beräkningar av
glukosförbrukningen och insulinkäns-
ligheten. Hos insulinresistenta individer
ses en lägre glukosförbrukning jämfört
med normalt.

De separata undersökningar som
ingår i avhandlingen har visat att HEC-
tekniken går att använda på nötkreatur
och att den klart kan visa hur insu-

linkänsligheten påverkas av de farmako-
logiska substanserna klenbuterol och
flumetason. β-agonisten klenbuterol är
mest känd som illegalt tillväxtbefräm-
jande medel för nötkreatur utomlands. 
I Sverige används substansen lagligt på
djurslaget häst för dess bronkodilate-
rande, spasmolytiska samt livmoder-
relaxerande egenskaper.

Den i försöken använda farmako-
logiska dosen av ämnet visade sig ha en
mycket kortvarig reducering av insu-
linkänsligheten på omkring sex timmar.
Efter en engångsbehandling med en
terapeutisk dos av flumetason, sjönk
insulinkänsligheten markant, men var
åter normaliserad efter tre dagar. Försöks-
kalvarna i de båda inledande försöken
visade inte några tecken på obehag som
kunde relateras till behandlingen. En
kortvarig sänkning av insulinkänslig-
heten tycks vara helt ofarlig, baserat på
resultaten och iakttagelserna av försöks-
djuren.

Foderstatens inflytande på insulin-
känsligheten undersöktes också på två
grupper av växande kvigor. Den ena
gruppen fick en låg andel koncentrat
medan den andra fick en hög giva. De
utvalda nivåerna låg inom de normala
utfodringsnormerna för svensk kalvupp-
födning. Förhöjda glukosvärden kunde
uppmätas i den grupp som utfodrats
med det energitätare fodret. Inga föränd-
ringar i insulinkänslighet konstaterades
mellan de båda grupperna.

Slutsatsen av avhandlingen är att den
använda metoden hyperinsulinemisk
euglykemisk clamp fungerade väl som
undersökningsmetod av icke-lakterande
nötkreatur. Metoden kan vara använd-
bar för framtida studier av metaboliska
störningar hos nötkreatur förutsatt att
man beaktar att idisslarna, till skillnad
från människor, kan ha en avsevärt större
endogen icke-insulinberoende glukos-
produktion. Framför allt gäller detta
lakterande kor.

Mätning av insulinkänslighet hos 
nötkreatur

disputationer

Undersökningsmetoden hyperinsulinemisk euglykemisk clamp, HEC, går att använda på
nötkreatur för att visa hur insulinkänsligheten påverkas av olika faktorer.
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Husdjursagronom Martin Melin,
Institutionen för husdjurens utfodring
och vård, SLU, Uppsala, försvarade
onsdagen den 1 juni sin avhandling
för agronomie doktorsexamen med
titeln: ”Optimising Cow Traffic in
Automatic Milking Systems – with
Emphasis on Feeding Patterns, 
Cow Welfare and Productivity”.
Opponent var professor Ephraim
Maltz, The Volcani Center, Bet
Dagan, Israel.

Sedan det första automatiska mjölk-
ningssystemet installerades på en svensk
gård 1997, har antalet system i Sverige
ökat till cirka 400 installerade på 250
olika gårdar runt om i landet. Det bety-
der att i storleksordningen 20 000 svenska
kor mjölkas i automatiska mjölknings-
system idag. Det finns höga förvänt-
ningar på att automatiska mjölknings-
system skall leda till minskad arbetstid,
mer flexibla arbetstider för lantbrukaren,
förbättrad djurvälfärd och ökad mjölk-
avkastning. Målet med avhandlingen
var att resultaten skall kunna ligga till
grund för en utveckling av nuvarande
kotrafiksystem med kontrollgrindar
mellan ligg- och foderavdelning. I av-
handlingen presenteras resultaten från
studier av hur kornas mjölkproduktion,
foderintag, ätbeteende och stressnivå
påverkas när olika kotrafik tillämpas i
automatiska mjölkningssystem.

Några slutsatser från avhandlingen
var att kors foderintag inte är en slump-
mässig process, de äter i klart avgränsade
måltider. Vidare visades att kons huvud-
sakliga motivation för att besöka mjölk-

ningsenheten är viljan att äta, men även
mjölkning i sig verkar ge en viss belö-
ning. En ökning av antalet mjölkningar
från två till tre gånger per dag resulterade
i en avkastningsökning på cirka tio pro-
cent. Det kunde också visas att det är
kornas individuella måltidsintervall som
avgör hur många mjölkningar som kan
uppnås för varje ko. Majoriteten av korna
hade korta intervall mellan måltider 
vilket tillåter en hög mjölkningsfrekvens.
Kor visar enligt de utförda studierna

inga tecken på att bli stressade när de
styrs med kontrollgrindar i automatiska
mjölkningssystem. Författaren kunde
slutligen konstatera att det med kontrol-
lerad kotrafik finns möjlighet att påverka
mjölkningsfrekvensen för korna och
därmed kontrollera mjölkavkastningen.
Idag styrs kotrafiken dock på besätt-
nings- eller gruppnivå, vilket saknar bio-
logisk relevans eftersom korna uppvisar
ett individuellt beteende i automatiska
mjölkningssystem.

Optimering av kotrafik i automatiska
mjölkningssystem

disputationer

Mastitbekämpning på besättningsnivå
Målgrupp: Veterinärer med nötkreaturspraktik. Kursen ingår

som underlag för specialistkompetens i nötkreaturens
sjukdomar i enlighet med SVS regelverk.

Datum: 19–20 september 2005

Plats: Dag 1: Sunnersta Herrgård, Uppsala
Dag 2: Kungsängens gård SLU och 
Sunnersta Herrgård, Uppsala

Tid: Samling dag 1, kl 09.30. 
Kursen beräknas vara avslutad ca kl 16.00, dag 2. 

Kursledare: Håkan Landin, Svensk Mjölk

Föreläsare: Kerstin Svennersten-Sjaunja, Torkel Ekman, 
Gunnar Pettersson m fl

Avgift: 4 600 kronor per deltagare. Kostnad för kost och logi
tillkommer. Moms tillkommer. 

Frågor: Håkan Landin, tfn 070-350 24 82 eller 
Ing-Britt Malmlöf, tfn 016-16 34 53

Anmälan: Senast den 18 augusti 2005 vill vi ha din anmälan.

Sänd den till: Svensk Mjölk, I-B Malmlöf, Box 1146,
631 80 Eskilstuna. Fax 016-212 16. Tfn 016-16 34 53.
E-post: ing-britt.malmlof@svenskmjolk.se

Anmälan är bindande. Vid avanmälan senare än en
vecka innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
Ev. ersättare kan sändas. Begränsat antal deltagare.
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Svenska Sällskapet för 
Veterinär Oftalmologi

inbjuder till kurs i ämnet

GLAUKOM

Tid
9–10 september 2005

Plats
Hotell Elvan i Göteborg

Föreläsare
Paul Miller

University of Wisconsin

Kirk G. Gelatt
University of Florida

För anmälningsblanketter och
ytterligare information kontakta

titti.sjodahlessen@tele2.se

Förtjänstmedalj till Gunnar
Bergsten

❘❙❚ Vid Svenska Ridsportförbundets års-
stämma den 28 maj delades elva medaljer
ut till ”bemärkta personer inom ridspor-
ten”. En av dessa, förtjänstmedaljen i
guld, gick till veterinär Gunnar Bergsten.

Gunnar Bergsten fick guldmedaljen för
att han under mer än 30 år arbetat inom
svensk ridsport och andra hästorganisa-
tioner med bland annat djurskyddsfrågor
och hästhållningsfrågor. Bergsten var med
och startade kvalitetsbedömningen av
varmblodiga hästar under 1970-talet och
har i 30 år varit FEI-veterinär. Han var även
ordförande i Svenska Ridsportförbundets
djurskyddsutskott 2001–2005. Vidare var

han ledamot i SVS hästsektions norm-
grupp för veterinär hästpraktik redan i
starten 1998, och är ordförande i gruppen
sedan 2001. Idag är Gunnar Bergsten
också ledamot i Nationella Stiftelsens 
hästforskningskommitté, STCs ansvars-
nämnd och i utredningen ”Bättre djur-
skydd till lägre kostnad”.  ■

Antalet Formasansökningar
ökar

❘❙❚ I början av maj gick ansökningstiden 
ut för Formas (Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande)
stora allmänna utlysning av forsknings-
medel, och antalet ansökningar har ökat
sedan i fjol. Ungefär 1 560 ansökningar
har kommit in, att jämföra med totalt
1 400 ansökningar 2004. Drygt 100 av
årets ansökningar avser postdocstipendier,
som är en av årets särskilda utlysningar.
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Vilken är din diagnos? – Svar
SVAR OCH DISKUSSION
Makroskopiskt är det mest framträdande fyndet på det
oöppnade hjärtat en mycket höggradig vänstersidig 
förmaksdilatation (Figur 3). Lungorna är kraftigt ödema-
tösa, knappast något luftförande parenkym kan iakttas.
Då hjärtat öppnas konstateras en måttlig till kraftig
hypertrofi av vänster kammare, omfattande såväl papil-
larmuskulaturen som interpapillära områden, och
kammarseptum (visas inte i figur).

Mikroskopisk undersökning av myokardiet visar
hypertrofa myofibrer med stora, ljusa kärnor. Fibrerna
ligger ostrukturerat arrangerade i förhållande till varandra
istället för att som i normalfallet löpa tämligen parallellt.
Detta abnorma arrangemang med olika vinkelbildningar
mellan muskelfibrerna går under benämningen ”myo-
fiber disarray”. Mellan hjärtmuskelcellerna noteras ökad
mängd mesenkymal vävnad i form av tämligen lucker
bindväv (Figur 4).

Primär hypertrofisk kardiomyopati 
De redovisade makro- och mikroskopiska förändringarna
är typiska för primär hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
hos katt. Histologiskt ses vid denna sjukdom även ofta
förändringar i de mindre koronarkärlen i hjärtmuskula-
turen, karakteriserade av en fibromuskulär förtjockning
av tunica intima och tunica media. Skadorna utgör en
slags arterioskleros och kan orsaka förträngning av kärl-
lumina, med hypoxi i myokardiet, myofiberdegeneration
och reparativ fibros/ärrvandling som potentiell följd.

Primär hjärthypertrofi (orsakad av sjukdom i själva
hjärtmuskelfibrerna) går inte att skilja makroskopiskt
från sekundär dito. Hypertrofi av hjärtat, mest framträ-
dande i dess vänstra del, uppträder som en sekundär före-
teelse vid flera sjukdomar hos katt, bland annat vid
hypertension, hyperthyreoidism och tillstånd med
obstruktion av blodflödet från vänster kammare såsom
till exempel aortastenos. I differentialdiagnostiken av pri-
mär respektive sekundär HCM används förekomsten av
så kallad ”myofiber disarray” som ett viktigt skiljekrite-
rium. ”Myofiber disarray” anses nämligen specifikt för
primär HCM och uppträder inte i sekundärt hypertro-
fierad hjärtmuskulatur. För säker diagnostik av primär
HCM krävs således mikroskopisk undersökning av myo-
kardiet.

Vid primär HCM utgör hypertrofi av vänster kammare
och septum den initiala förändringen. Vänster kammar-
lumen reduceras och kan därmed härbärgera mindre
mängder blod. Vänster förmak dilateras kompensato-
riskt. Ibland utvecklas också en mitralisinsufficiens, 
vilken bidrar till ytterligare förmaksdilatation.

Sporadisk förekomst hos katter
Sjukdomen primär HCM förekommer sporadiskt hos
såväl huskatter som raskatter. Etiologin till HCM är i
sporadiskt uppträdande fall oklar. Hos maine coon-katter
har emellertid en autosomal dominant arvsgång konsta-
terats. Sjukdomen har i denna ras jämförts med så kallad
familjär hypertrofisk kardiomyopati hos människa, 

❘ ❙ ❚ noterat
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vilken orsakas av mutationer i gener som kodar för sar-
komerproteiner i muskelfibrerna.

Symtombilden vid HCM varierar. Plötslig död utan 
föregående symtom, troligen till följd av arytmier i det

patologiskt förändrade myokardiet, är inte ovanligt.
Vänstersidig (eller ibland dubbelsidig) hjärtsvikt med
lungödem och vätskeansamling i thorax och abdomen ses
ibland och utlöses i en del fall av någon stressituation 
(t ex flytt, sövning etc). Trombbildning förekommer rela-
tivt ofta vid HCM och drabbar då företrädesvis aortas
bäckenbifurkation, med abrupt insättande bakbensför-
lamning som följd. Trombosering av bland annat hjärtats
kranskärl, cerebrala kärl och frambensartärer finns också
rapporterat, men är mer sällsynt.

Figur 3. Hypertrofisk kardiomyopati. Vänster förmak
är kraftigt dilaterat (svart pil). Lungorna är fuktiga och
palpatoriskt tunga på grund av ett höggradigt, akut
lungödem orsakat av akut hjärtsvikt.

Figur 4. Vävnadssnittet från myokardiet i vänster 
kammare visar hypertrofa muskelfibrer vilka ligger
ostrukturerat arrangerade i förhållande till varandra, 
så kallad ”myofiber disarray” (grön pil). Mellan muskel-
cellerna ses lucker bindväv (interstitiell fibros) (röd pil).
HE-färgning, förstoring ca 875 gånger.

Projekt inom miljö och natur utgör en
stor andel av ansökningarna. Ett annat
dominerande område är areella näringar,
djur och livsmedel. 50 ansökningar rör
livsmedelsforskning och 80 projekt med
forskning inom djur- och veterinärmedicin
har ansökt om Formasstöd.

Ansökningarna ska bedömas i bered-
ningsgrupper under hösten, och den 23
november beslutar Formas styrelse om
vilka forskare och projekt som får bidrag.
Källa: BiotechSweden 20 maj 2005. ■

Guldråtta till länsveterinär
Karina Burlin 

❘❙❚ Den 8 maj avslutades Djurens Rätts
riksstämma i Varberg och då tillkännagavs
vinnaren av utmärkelsen Guldråttan, som
i år gick till veterinär Karina Burlin. 

Djurens Rätt delar varje år ut en positiv
utmärkelse, Guldråttan, till den person

eller instans som gjort en stor insats för
att höja djurs status i samhället. Karina
Burlin är länsveterinär i Stockholm, och
fick priset för att hon belade Cirkus
Mustangs ägare med djurförbud efter 
en längre tids missförhållanden. Hon 
har med detta visat en vilja att ta djurens
situation på allvar som borde bli väg-

ledande även för andra personer med
ansvar för djurskyddsfrågor, konstaterar
Djurens Rätt i sin motivering. Karina Burlin
fanns på plats under riksstämman för att
ta emot priset.

Djurens Rätts Antipris gick till de 
burhönsproducenter som håller hönor 
i gamla olagliga burar. ■

Chans för smådjursveterinär 
i Stockholmsområdet

På uppdrag av kollega sökes på goda villkor kompanjon till
framgångsrik och välutrustad klinik.

Sommarvikariat erbjuds i år 3-4 veckor med mycket god ersätt-
ning. Vana från djursjukhus eller klinik är önskvärd.

Upplysningar: Jan Jevring, 0708-71 79 56.
Jan.Jevring@nordic-connection.se
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SVENSKA

■ Nya
26/9 -05. KURS ”020” – RÅDGIVNING OM

LÄKEMEDEL FÖR DJUR arrangeras i
Göteborg av Läkemedelsakademin.
Info: Annette.Lindberg@lakemedels-
akademin.se, tel 08-723 50 49,
Anders.Pesula@lakemedelsakademin.se,
tel 08-723 50 45 eller 
www.lakemedelsakademin.se

13–14/10 -05. KURS AMBULANT HÄSTPRAKTIK

– VAD ÄR BÄST FÖR HÄST? Hantering av
kolik, akut hälta, tandundersökning
och hud arrangeras i Mullsjö av
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna.
Info: Anna Forslid, tel 070-640 49 22,
e-post: anna.forslid@dv.sjv.se
(SVT 6/05, se annons i denna tidning)

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

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

25–26/8 -05. DJURHÄLSO- OCH UTFODRINGS-
KONFERENS, Jönköping. Arr: Svensk Mjölk.

(SVT 6/05, se annons i denna tidning)

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

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

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

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

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

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

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

29/9–1/10 -05. 2ND NORDIC AO VET

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

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

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

5–6/10 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

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

12–13/10 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

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

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)
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Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Flyinge – en heltidsanställning (dnr 06-4221/05)

Brålanda – ett långtidsvikariat 100 % t.o.m. 1 augusti 2006 
(dnr 06-4222/05)

Hallsberg – en heltidsanställning (dnr 06-4223/05)

Hedemora – en anställning på 75–100 % (dnr 06-4452/05)

Norrköping – en heltidsanställning (dnr 06-4224/05)

Säffle – två anställningar 100 % (dnr 06-4227/05)

Vännäs – en anställning på 50–100 % (dnr 06-4314/05)

Fullständig annons finns på internet: 

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 28 juni 2005.

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

Medlemsmöte 
för

SSVO/Ögonpanelen
Svenska Sällskapet för Veterinär
Oftalmologi och Ögonpanelen 

håller

medlemsmöte samt 
extra årsmöte 

torsdagen den 8 september 2005
kl. 16.30 på Hotell 11 i Göteborg.

Det nordiska ögonmötet startar
kl. 18.30 på samma plats.

Kirk Gelatt och Paul Miller förelä-
ser om Glaukom under fredagen

och lördagen.

För program och anmälnings-
blanketter kontakta föreningens
sekreterare Titti Sjödahl-Essén,
Djursjukhuset Albano, Rinkeby-

vägen 23, 182 36 Danderyd. 
Fax 08-505 30 401

E-mail titti.sjodahlessen@tele2.se

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

12/11 -05. KURS I DIAGNOSTIK AV BLÅSLJUD

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

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

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

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

INTERNATIONELLA

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

■ Nya
1–2/9 -05. CATTLE CONSULTANCY DAYS 2005
arrangeras i Nyborg, Danmark. Info:
www.ccdays.com 
(se annons i denna tidning)

21/4–23/4 -06. ANIMAL TRAINING &
BEHAVIOR SEMINAR (Animal Learning,
Animal behavior, Aggression & Problem
solving) arrangeras nära München,
Tyskland av Ocean OdysSeas, LLC.
Info: www.clickerreiter.de/
Animaltrainingengl.htm

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

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

27–29/6 -05. 2005 ANNUAL CONFERENCE ON

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

7–9/7 -05. THE 14TH ANNUAL SCIENTIFIC

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

13–17/7 -05. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE FOR HORSES AND COMPANION ANIMALS

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

16–20/7 -05. 28TH WORLD VETERINARY

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

31/8–2/9, 29/9–30/9, 27/10–28/10, 
25/11 -05. FØDEVARESIKKERHED, 
KURSUS NR. 150540 (ingår i modul 4 av
Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed),
Danmark. (SVT 3/05)

1–3/9 -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)
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Utbildningsveterinär till
Kliniken Södertörn 
ATG Hästklinikerna AB utför kvalificerad hästsjukvård på 23 kliniker
på olika platser i landet och driver också Hovslagarskolan i Skara.
Vi är sammanlagt över 100 anställda, varav ett 40-tal veterinärer.
Vi behandlar alla sorters hästar med betoning på sporthästar.
Företaget omsätter ca 100 mkr.

Vi söker nu en legitimerad veterinär med hästintresse och gärna
med erfarenhet från kliniskt arbete med hästar. Vi erbjuder ett tre-
årigt vidareutbildningsprogram i ATG:s regi med syfte att leda
fram till examination för specialistkompetens i hästens sjukdomar. 

Du bör ha ett gediget intresse för hästar och hästsport. Vi värde-
sätter yrkeskunskap, social kompetens, engagemang, arbets-
kapacitet och fortbildningsintresse.

Tjänsten är en tidsbegränsad heltidstjänst (3 år) med sikte på fast
anställning vid kliniken efter avslutad utbildning. ATG kliniken
Södertörn bedrivs i nybyggda lokaler och är naturskönt belägen
några mil söder om Stockholm.

Anställningen kommer att innebära tjänstgöring i huvudsak vid
ATG kliniken Södertörn med delar av utbildningen förlagd till
andra ATG kliniker, större djursjukhus och/eller SLU. 

Upplysningar lämnas av filialchef Maria Lendau, 08-500 360 60
eller bitr. chefveterinär Peter Franzén, 08-627 20 50.

Ansökan med styrkt meritförteckning samt referenser skall vara
oss tillhanda senast den 30 juni 2005 på adress:

ATG:s Hästklinik Södertörn, Attn: M. Lendau, Stav, 
137 92 Tungelsta.

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

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

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

30/9–2/10 -05. EQUINE NUTRITION

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

3–5/10 -05. KURS I NEW DIAGNOSTIC

TECHNOLOGIES: APPLICATION IN ANIMAL

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

10–14/10 -05. SURGERY AND EXPERIMENTAL

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

16–20/10 -05. THE 20TH INTERNATIONAL

CONFERENCE OF THE WORLD ASSOCIATION

FOR THE ADVANCEMENT OF VETERINARY

PARASITOLOGY (WAAVP 2005
Conference), Christchurch, 

Nya Zealand (15/04)

22–26/1 -06. 9TH WEVA CONGRESS,
Marrakech-Morocco (SVT 5/05)
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Djursjukhuset i Jönköping är ett välutrustat smådjurssjukhus med
ett gott anseende och med ett väl sammansvetsat gäng bestående
av ca 25 st medarbetare. I denna trivsamma miljö kan vi erbjuda
dig arbete i form av ett vikariat på 80 % från 1 september 2005
(ev tidigare) till och med 31 augusti 2006.

Arbetsuppgifter: Kliniktjänstgöring, ev arbete på filial samt viss
jourtjänstgöring.

Kvalifikationer: Leg. vet. Gärna med tidigare erfarenhet av
smådjurssjukvård.

Upplysningar: Kontakta VD Cecilia Abelson, 036-34 18 80,
0708-34 09 08 eller vår tf. chefveterinär Agneta
Weidman, 036-34 18 80, 070-673 00 28. 

Dina ansökningshandlingar skickar du senast 11 juli 2005 under
adress: Cecilia Abelson, Djursjukhuset i Jönköping AB,
Oskarshallsgatan 6, 553 03 Jönköping.

Djursjukhuset i Jönköping AB 
söker veterinär

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar
jord och skog, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen.

LRF – som har drygt 159 000 medlemmar – ska bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och kon-
kurrenskraftiga företag, och till att utveckla livs- och företagsmiljöer på landsbygden.

Näringspolitisk expert
djurhälsa och livsmedelssäkerhet

LRF har satt upp ett mål om att skapa konkurrenskraftiga villkor inom svensk djurhållning så att bondens
konkurrenskraft stärks. För att uppnå detta krävs bland annat ett gott hälsoläge hos svenska djur och
säkra livsmedel. LRF arbetar därför tillsammans med andra inom näringen för att nya djursjukdomar inte
ska introduceras i Sverige. Vi verkar även för att redan förekommande djursjukdomar förebyggs och
hanteras så att konkurrenskraften stärks. 

För att uppnå dessa mål söker LRF en person med djup sakkunskap, arbetslivserfarenhet inom området,
ett brett nätverk och stor initiativförmåga. Du som söker är troligtvis en veterinär, agronom eller har
annan relevant akademisk utbildning.

Arbetet innebär mycket kontakter inom näringen, med myndigheter och departement. Kvalificerade
analyser, sammanställning av underlag och remisshantering är viktiga delar av arbetet, liksom att i olika
sammanhang representera LRF inom sakområdet. Arbetet innefattar också att verka på EU-nivå.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde från den 1 september eller enligt överens-
kommelse. Placeringsorten är Stockholm. Sista ansökningsdatum är den 23 juni 2005 och din ansökan
skickar du till lena.nettelstad@lrf.se eller LRF, Lena Nettelstad, 105 33 Stockholm.

För frågor kontakta Gunnela Ståhle 08-787 53 28, Gunnar Johansson 08-787 51 13 eller enhetschef Erik
Hellman som blir din närmaste chef, 08-787 57 63.

➤
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Ny norm från Hästsektionens
Normgrupp för Veterinär
Hästpraktik

Vid Normgruppens för Veterinär Häst-
praktik möte den 8 februari
2005 fattades beslut om att
anta nedanstående norm.

Allmän anestesi i fält

Vid allmän anestesi i fält krävs att den
behandlande veterinären har god känne-
dom om den anestesiform man använder.
Veterinären skall också känna till och
vara förberedd på de biverkningar och
komplikationer som kan inträffa vid vald
anestesi. Före kastning skall djurägaren
tillfrågas om hästen företett några sjuk-
domssymtom som kan påverka anestesin.

I detta skede bör man också informera
om att proceduren inte är riskfri. En
enklare klinisk undersökning skall
utföras. För att säkerställa att de preparat
som hästen skall tillföras intravenöst
verkligen tillförs korrekt skall en till
huden förankrad permanentkanyl
användas. Via denna skall också snabbt
kunna tillföras vätska och/eller medici-
ner under anestesin, t ex om ett blod-
trycksfall inträffar. Antidoter, i de fall
sådana finns, mot använda preparat skall
finnas i beredskap. Vid eventuellt and-
ningsstillestånd skall veterinären ha en
tub i lämplig storlek tillhands för att
snabbt kunna intubera hästen och ge
konstgjord andning genom inblåsning
av luft i hästens lungor. Veterinären skall
kunna utföra extrathorakal hjärtmassage
och behandling med ”vasoaktiva” droger
(adrenalin) vid hjärtstillstånd.

Som vanligt är utfärdade normer av
rådgivande karaktär utan juridisk
förankring. En norm kan komma att för-

ändras på grund av nya vetenskapliga
rön eller förändrad lagstiftning.

Hästsektionens Normgrupp för Vete-
rinär Hästpraktik består av följande per-
soner: Gunnar Bergsten, ordf, Titti
Abrahamsson, Agneta Gustafsson, Ingela
Liwång, Jonas Tornell och Peter Forss-
berg, sekr.

från sektionerna
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Pb 44, 67321 Charlottenberg

post@dr.baddaky.no 

tel 0571 20230, fax 0571 20335

www.drbaddaky.no

DermaPet 
– det naturliga valet

från Dr. Baddaky

MalAcetic(TM) 

familjen
Med stor glädje lanserer vi

DermaPets naturliga hudvård-

serie MalAcetic som innehåller

borsyra och ättiksyra i en hud-

och miljövänlig formulering.

Säljes endast via veterinärer.

Äntligen!

TrizEDTA är 

nu också 

tillgängligt. 

Nytt i Sverige

Vi söker ytterligare en veterinär. Klinikens verksamhet bedrivs i
nyrenoverade lokaler med modern utrustning. För närvarande
arbetar fyra veterinärer, sex sköterskor och en laboratorie-
assistent hos oss. 

Vill du veta mer om tjänsten gå in på www.djurkliniken.nu/klinikvet

Nyköpings Smådjursklinik 
söker

Klinikveterinär

Veterinär till Försöksdjursenheten
Djurskyddsmyndigheten söker veterinär till Försökdjursenheten. Arbets-
uppgifterna innebär handläggning av ärenden samt att bistå landets sju
djurförsöksetiska nämnder med råd och information. Detta sker bl.a
genom besök hos nämnderna. Tjänsten är tillsvidareanställning med
tillträde under hösten 2005. Du som söker bör ha erfarenhet som
försöksdjursveterinär.

Upplysningar lämnas av enhetschef Lennart Lindberg,
0511-274 30 och veterinärinspektören Elisabeth
Lindkvist Ottow, 0511-274 35. Facklig företrädare Jenny
Yngvesson, 0511-274 71

Ansökan, märkt med referensnummer 30/05, skickas till
Djurskyddsmyndigheten, Box 80, 532 21 Skara.  Vi vill ha
din ansökan senast den 050729.
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PERSONNOTISER

Födelsedagar i juli 2005

OLOF SCHWAN, Visby, 60 år den 1/7
MARK COLLINS, Gränna, 50 år den 2/7
STURE EJERBLAD, Sala, 70 år den 3/7
PER ARNESSON, Falköping, 50 år den 4/7
LARS RYDÉN, Uppsala, 70 år den 7/7
KARIN LANDIN, Hede, 50 år den 7/7
MAURITZ KARLSSON, Gnesta, 70 år 
den 8/7
ANDERS LAGER, Kolmården, 50 år 
den 10/7
ROLF LUNDBERG, Alingsås, 60 år 
den 13/7
KERSTIN JOHANSSON, Kristianstad 75 år
den 15/7
GÖRAN MALMBERG, Skara, 70 år 
den 15/7
LENA ENGLUND, Irland, 50 år den 15/7
MIKAEL PETERS, Kalmar, 50 år den 23/7
HANS PALMÉR, Hultsfred, 60 år den 24/7
ERIK KJELLGREN, Arboga, 60 år den 25/7
CATHARINA DOLK, Löberöd, 50 år 
den 27/7
NILS-ERIK NILSSON, Emmaboda, 60 år 
den 28/7

Avliden
Bitr chefveterinär LARS ERICKSSON har 
avlidit den 29 april 2005. Han föddes
1946 i Solna, Stockholms län, avlade
studentexamen i Stockholm 1968 och

veterinärexamen 1976. Han innehade
först diverse vikariat och började 1978
arbeta som veterinär vid Djursjukhuset
Bagarmossen i Stockholm där han fr o m
1990 har verkat som bitr chefveterinär.
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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: LEIF SKARHED

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: VAKANT

Sekreterare: LIZA FRIBERG

FÖRENINGEN VETERINÄRER 
I ENSKILD TJÄNST – FVET
Ordförande: CHRISTER GYLLERUP

Sekreterare: JOHAN HELLANDER

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

Sekreterare: OLLE RYDELL

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

Sekreterare: INGER LILLIEHÖÖK

PRIVATPRAKTISERANDE 
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA 
VETERINÄRERS FÖRENING – DAVF
(VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: THERESE EDSTRÖM

Sekreterare:  PATRICIA HEDENQVIST

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: ANNA FORSLID

Sekreterare: CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: ANNE HAGLUND

Sekreterare: JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: KARIN GRANATH

Sekreterare: ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: ANNA EINARSSON

Sekreterare: MARIE FLÖISBON

Ugglarps Gård ligger vackert belägen ca 6 km utanför Ängelholm.
Smådjurskliniken är inrymd i stora nybyggda lokaler och är välut-
rustad med bl.a. digitalröntgen, ultraljud, lab, operation och endosko-
piutrustning. Vi satsar nu vidare och söker ytterligare en veterinär.

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

Tjänstgöringsgrad kan diskuteras, tillträde efter ö.k. Bostad finnes.

För frågor kontakta Carin Strand, 0431-29 08 0, 0707-41 41 98,
Carin.Strand@minpost.nu

Vi vill ha din ansökan senast den 4 juli ställd till Ugglarps Gård
Smådjurskliniken, Ugglarps Gård, 262 95 Ängelhom.

Ugglarps Gård Smådjurskliniken söker

Klinikveterinär
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Karantän och svensk-ryska kriget 
1808–1809

Alla minns vi från vår skoltid Fänrik Ståls Sägner, Döbeln vid
Jutas, han med pannbandet och medicinen. Vi minns också
slaget vid Ratan, den förhoppningsvis sista krigshandlingen
på svensk mark.

Vid freden i Fredrikshamn skulle Sverige bland annat
avträda landet öster om Torne och Muonio älvar (Tsaren ville
ha gränsen efter Kalix älv. Tur att detta inte skedde med
dagens malmpriser). Mera exakt skulle gränsen följa älvarnas
huvudströmfåra, den så kallade Kungsfåran. På ömse sidor
om denna fåra fanns det öar och holmar, som fram till 
mitten av förra seklet var mycket värdefulla som mulbete.
Dessa beten översvämmades varje vår och blev på det sättet
gödslade.

Betesdjurens antal minskade i samband med jordbrukets
rationalisering. Istället kom fritidsfolket med sina sommar-
hus.

Vad man förbisåg eller struntade i vid förhandlingarna i
Fredrikshamn var att Kungsfåran inte var något statiskt utan
kunde ändra sig vid någon vårflod. Detta hände ett år. Fåran
flyttade sig västerut vid ett älvavsnitt. Några betesholmar blev
plötsligt finska. Eftersom de var ekonomiskt viktiga löste de
finsk-svenska myndigheterna detta genom att kalla dessa för
Suveränitetsholmar. De förblev svenska trots att de låg i den
finska delen av älven.

Så dök det upp rabies i Finland. Svenska myndigheter
stängde gränsen för våra husdjur och pekade på karantän.

En hundägare från kanonstaden ringde mig. Han hade ett
fritidshus på en Suveränitetsholme. Hur skulle han göra?

Han fick ro med hunden i båten ca 50 meter på finskt 
territorialvatten, men båten var ju svensk och nytjärad. Visser-
ligen badade hunden av och till under sommaren, men 
vattnet hade vid flera tillfällen varit svenskt. Risken att hunden
under dessa sysselsättningar skulle smittas med någon allvar-
lig zoonotisk sjukdom bedömde jag som liten.

Mitt råd blev att glöm alla eventuella formalia, ta med
hunden och lev ett lyckligt sommarliv på er Suveränitetsholme.
Då genmälde hundens husse att han inte var så kontant med
en sommargranne. Om han anmäler mig, vad händer då?

Under dessa omständigheter är det nog bäst att kontakta
Jordbruksverket, genmälde jag. Detta gjorde han.

– Skall hunden hem till Sverige dessa 50 meter över finskt
vatten gäller karantän i härtill avsedd inrättning, svarade
verket. Basta. Det var i alla fall ett rakt besked.

BJÖRN WENNMAN
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