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❘ ❙❚ ledare

I ÄR NOG MÅNGA som vanligtvis vid den här tiden tyngs av allt som
ska summeras från det gångna året och allt som ska planeras för det

kommande. Budgetarbete och verksamhetsplanering som i mångt och
mycket blir uppskattningar eller rent av gissningar av vad vi tror ska
komma. Det hade varit lättare och lugnare om vi visste. De flesta av oss vill
faktiskt veta, tror jag. Det är bättre att ha ramarna fastlagda, om de så må
tyckas felaktiga, än att inte veta vad som ska hända.

Vi lever i de snabba förändringarnas tidevarv, inte minst inom livsmedels-
sektorn där jag befinner mig. Företagsstrukturen ändras dramatiskt och 
livsmedelstillsynen likaså. Det finns många som känner oro inför de föränd-
ringar som pågår. De flesta människor känner osäkerhet och kanske rädsla
när omorganisationer ska ske. Vilken blir min roll? Finns det plats för mig?
Klarar jag av de nya uppgifterna? Ska jag trivas med nya arbetskamrater?
Hur är den nya chefen? Det är naturligtvis berättigade frågor som måste tas
på allvar. En stor del av frustrationen många känner beror på bristen på 
delaktighet. De flesta besluten har redan fattats av några andra någon
annanstans. Vi har kanske inte fått vara med i processen. Vi har möjligen
heller inte överblick över alla faktorer som påverkar besluten, vilket gör att
en del verkar obegripligt. 

I dylika situationer blir informationsflödet mycket viktigt. Arbetsgivaren
har i en sådan situation ett stort ansvar för att försöka fortast möjligt infor-
mera om vad som är på gång och arbetstagaren måste försöka att hålla sig 
à jour med vad som sker. Tillsammans blir det ett måste för att vi ska förstå
och kunna acceptera förändringarna. Då kan vi ta till oss det nya och inse
vad vi har att göra. Vi ska vara öppna för nymodigheter utan att för den
skull vara ja-sägare. Att kritiskt granska och komma med konstruktiva för-
slag är till gagn för alla typer av verksamheter och individen själv, som då
har chansen att påverka.

Tidigare under mitt arbetsliv har jag både varit med om omorganisa-
tioner och bytt arbete. Att byta jobb har jag gjort av egen vilja. Det är förstås
mycket lättare när man fått fatta egna beslut, men inte desto mindre är det
oroligt och stressande att gå in i en annan roll eller situation. Vid ett av dessa
tillfällen minns jag min osäkerhet inför det nya jobbet och hur jag skulle bli
mottagen och klara av nya arbetsuppgifter. Efteråt har mina därvarande
arbetskamrater vittnat om samma känsla. Vad var det då vi var rädda för?
Det kan vi skratta åt idag.

Nu ska vi snart gå in i 2007 och jag hoppas att vi alla kan göra det med
tillförsikt. Det blir så bra som vi vill ha det och gör det till. 

Eftersom jag har nöjet att skriva i årets sista veterinär-
tidning får jag också tillfälle att tacka alla som engagerar 
sig på olika sätt i förbundsarbetet, i alla kommittéer, 
råd, nämnder, sektioner och föreningar. Tack för i år! 
God Jul och Gott Nytt År!

ÅSA BERGQUIST

vice ordförande, SVF
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VETERINÄRMÖTET 2006
Torsdag 9 – fredag 10 november

…i vimlet på årets Veterinärmöte. I runda tal besökte 900 personer
mötet, 300 deltog i partyt och ett fåtal tappra kom på förbundets
årsmöte. Visst, det vetenskapliga programmet är intressant, men
nog handlar det mycket om att träffas, växla ett par ord med gamla
bekanta, samla gratisgrejor i montrarna och pusta ut i någon väl
vald föreläsningssal. 

Sett & Hört…

– Nu kan vi ägna oss åt viktiga
strategifrågor, sade Karin Östens-
son, Sveriges Veterinärförbunds
ordförande när hon summerade
det gångna året för den fåtaliga
skara som letat sig till Slottsbio-
grafen och förbundets årsmöte. 

Nej, det är inte reprisbild
från förra årets möte. Men
samma välkända profiler.
Närmast i bilden Anders
”Luffaren” Sandberg, läns-
veterinär och välkänd kåsör 
i veterinärtidningen, tillhörde
dem som deltog i mötet.

De tre kandidaterna som ställer upp för val till styrelsen
fick chans att presentera sig och svara på frågor. Från
vänster Suzanne Sandqvist, Trekanten, som framhöll
”konkurrens på lika villkor”, Peter Zaff, Gällivare, som
gällande pågående utredningar ifrågasatte ”vitsen med
att slå undan fötterna på folk vart tionde år” och Lars
Audell, Upplands Väsby som underströk att han ”inte
tänker gå i några ledband”. Frågorna var inte så många
och samtliga kandidater har presenterats utförligt i SVT
tidigare i år. 

Här vilar inga halta löss… Det var bra drag på get-together-partyt som hölls
på Östgöta Festsalar i år. Deltagarna kom från landets alla hörn, Anders
Forslid, Lund och Karin Lambertsson, Vännäs, deltog med glädje i allsången.
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VETERINÄRMÖTET 2006

Ville man ha lite lugnare tempo var det bara att dra
sig tillbaka i biblioteket. Kan man tänka sig att Arvid
Uggla, dekanus, och Christina Arosenius, Veteri-
närmedicinska Sällskapet, pratar utbildning kanske?

”Men hej, är du hääääärrr…
På Veterinärmötet träffas
”gamla” kolleger. Peter Zaff
från Gällivare stötte ihop
med en tidigare sommar-
vikarie, Åsa Fahlman, vilt-
forskare på SVA.

Intresset för Omega 3 fettsyror är påtagligt i dessa dagar.
Veterinärstuderande Per Norberg, åk 5, snappade åt sig information
från en av utställarna, Dr Baddakys.

”Oj, vart tog mina gäster vägen, de
skulle ju ha mjölk i kaffet…”.
Alexandra Vilén, Helsingborg och
Smådjurssektionen, servade ”sina”
utländska föreläsare föredömligt.
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VETERINÄRMÖTET 2006

”Här ska du få se, jag bygger om utrustning så att man kan använda optiken ända
ner i tarmen...” Bo Bärgman förevisar sina produkter för en av mötesdeltagarna,
Lisa Vilteus.

”Har du katt..? Svår att få i maskmedel? Då är det här produkten för dig…”
Sofie Jansson från Bayer informerade om ett nytt spot-on medel för avmask-
ning. Låter onekligen enkelt.

Reproduktionssymposiet var tyvärr inte speciellt
välbesökt och ju längre dagen led desto glesa-
re blev det i bänkraderna. Irene Ahl, Järbo, höll
ett färgstarkt anförande med massor av fina
bilder om handel med reptiler. Hobbyhandeln
omsätter mycket pengar och det är svårt att
kontrollera om en reptil är ”fräsch”. Under
åren 1970–1995 var det importförbud vilket
gjorde att svenska uppfödare blev ganska duk-
tiga, berättade Irene bland annat och tillade att
det förekommer salmonella och kvalster på
importer, medan inälvsparasiter är ovanliga
med undantag av leopardgecko.

Hur många gånger om dagen tittar man inte sig
om efter en penna…? Veterinärmötet är ett
utmärkt tillfälle att bättra på förrådet av färgglada
reklamkulspetsar. Tidningens reporter kunde dock
inte nöja sig enbart med att samla utan har tillsam-
mans med en kollega gjort en enkel ”test” av pro-
dukterna. Med omdömet ”lätt att greppa, flyter bra
över papperet, neutral bläckfärg och snyggt utfö-
rande” utsågs SweVet Piabs penna till årets vinnare.
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VETERINÄRMÖTET 2006

Tiden går fort när man har roligt. Trötta och med huvuden och väskor fyllda av information vände mötesdeltagarna hemåt. 

”Jag fick inte enda fråga om fiske fast det är det jag vill prata
om…” Bengt Ronèus uttryckte sin besvikelse till Hans Broström
över åhörarnas bristande intresse för hans hobby.

Glad vinnare i årets Tipspromenad är Mariette Rholertz, åk 3,
som fick motta en resecheck på 8 000 kronor. Prisutdelare är
Christina Arosenius. På andra plats kom Therese Nygren, åk 5,
som fick en resa för 6 000 kronor och på tredje plats Maja
Nilsson, åk 4, som fick 4 500 kronor.

SVT nr 16-06 final  06-12-12  11.18  Sida 9



10 N U M M E R  16 • 2006 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

VETERINÄRMÖTET 2006

2006 års Veterinärmöte startade den
9 november i Aulan på SLU, föregånget
av sedvanlig jakt på parkeringsplatser
när hundratals veterinärer strömmade
till från hela landet. Väl på plats kunde
deltagarna lugna ner sig och skratta
ut till plenarsessionens inledande stå-
upp-komik följt av föredrag om gräns-
sättande i arbetslivet. Veterinärmötet
hade börjat.

LASSE ERIKSSON, känd artist och författare,
inledde årets Veterinärmöte. Nyvakna åhörare i
aulan fick sig några rejäla skratt när Lasse bra-
kade loss. Det var härligt att höra ett proffs
som tillät sig att skoja om innehållet i mötes-
programmet ”vilka underbara titlar; rena djur
och slaktkroppar, vilken deckare, och vem
skulle inte kunna skriva poesi om de små idiss-
larna…”.

Under den knappa halvtimme som Lasse

hade till förfogande hann han säga mycket
tänkvärt. Han visade en lista med dygder från
början av 1900-talet och jämförde med den så
kallade nutidsmänniskan. Det var inte mycket
som stämde och sättet han presenterade sina
sociala studier på var otroligt bra. Det kanske
inte var så knutet till titeln på hans framträ-
dande, Djuret inom oss som gör oss utom oss,
men med en väl utvecklad förmåga att impro-
visera blev det ändå en hel del inslag med 
djuranknytning. Lasse bedyrade t ex att han är
både djur- och miljövän. Detta underströks
med en kommentar om sonen som iklädd grön
parkas försvann ut en lördagskväll och kom
hem och luktade minkskit varpå fadern, Lasse
alltså, menade att han är emot alla former av
utsläpp…

Dygdelistan innehöll många poänger och
beskrivningar av hur vårt förhållningssätt till
oss själva och omgivningen förändrats. Att vara
ödmjuk, ärlig och tillbakadragen går inte 
hem 2006. Nej, framhåll dig själv, försök att
verka vara ärlig och ta plats, menade Lasse och
tillade att det för övrigt bara är norrbottningar
som är ärliga. På en enkät med frågan ”är du

Rena djur och slaktkroppar
– vilken deckare

TEXT OCH FOTO:
SUZANNE FREDRIKSSON

”Rena djur och slaktkroppar
– vilken deckare…” Lasse
Eriksson höll igång så det
stod härliga till.
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VETERINÄRMÖTET 2006

ärlig?” svarade nämligen 97 procent av norrbott-
ningarna ”nej”. Vilken ärlighet… skriade Lasse.

Som avslutning berättade han om sitt nästa
projekt, knutet till dygdelistan 2006, en bok
om så kallade CV. Den ska heta ”Svenska folk-
sagor”. I Lasses eget CV behöver han bara skriva
en enda sak – proffs.

Veterinärförbundets ordförande KARIN

ÖSTENSSON hade den otacksamma uppgiften
att kliva upp i talarstolen direkt efter Lasses
framträdande. Det blev påtagligt snabba sväng-
ningar i ton och innehåll. Karin anknöt i sitt
anförande om veterinäryrkets kvinnodominans
till föregående talare genom att framhålla den
värderingsförskjutning som skett i samhället,
vilket naturligtvis också påverkat veterinäryrket.

Kvinnorna tar över alltmer och det finns
många aspekter och frågor kring detta faktum.
Är det kvinnorna som förändrat yrket eller har
yrket förändrats och attraherar därför kvinnor?
Hela förhållningssättet till manligt och kvinn-
ligt är annorlunda idag, menade Karin och tog
ett konkret exempel ”förr ville kvinnor ha pri-
vatpraktik för då kunde de jobba när barnen
somnat, så är det inte längre”. Bakgrunden till
förändringen av veterinäryrket och könsför-
delningen inom veterinärkåren är komplex 
och innefattar både en ökad jämställdhet mel-
lan könen, generellt förändrade attityder och 
värderingar i samhället, en förändrad bild av 
veterinären hos allmänheten och en både kvan-
titativt och kvalitativt förändrad efterfrågan på
veterinär service. 

Karins föredrag byggde på ett digert fakta-
material, bland annat hämtat från en C-upp-

sats med titeln ”Veterinäryrkets feminisering”
vid Sociologiska Institutionen, Uppsala Uni-
versitet. Den publicerades 1989, men känns i
stora delar fortfarande aktuell. 

Karin redogjorde för den faktiska utveck-
lingen i kåren med siffror och staplar (allt finns
publicerat i årets kompendium) och utvecklade
sin egen syn på frågan. Hon började själv sin
veterinärutbildning 1970, i en period då den
kvinnliga andelen veterinärstudenter ökade
snabbast. Hon påpekade bland annat den för-
ändrade synen på veterinären, från att ha varit
ett yrke med hög status, framför allt genom de
kontakter man hade med veterinärerna inom
lantbruket, till ett akademikeryrke bland andra
idag. 

Löneutvecklingen har heller inte varit spe-
ciellt märkvärdig. Det är uppenbart att manliga
studenter med höga betyg söker andra yrken
med större möjlighet till karriär framför att bli
veterinär. Till detta kommer att medias bild av
yrket ofta är inriktad på kvinnliga smådjurs-
veterinärer, vilket påverkar allmänhetens, och
presumtiva sökandes, uppfattning om yrket.
”Vi måste synliggöra männen, mer Bengt Ole
Röken som brottas med tigrar…”, menade
Karin Östensson. 

På en fråga från åhörarna om hur den idea-
liska arbetsplatsen ser ut svarade Karin att det
är bra med blandade grupper, både under
utbildningen och på arbetsplatserna. Män och
kvinnor har, grovt generaliserat förstås, olika
synsätt i grunden och en grupp mår bra av att
ha med båda, menade Karin och tog ett exem-
pel på hur olika män och kvinnor hanterar en

Kvinnodominans, att sätta
gränser och hantera tiden
var de ämnen de här tre
kloka kvinnorna pratade om.
Fr v Karin Östensson,
Elisabeth Andersson och
Maria Rensfeldt.
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misslyckad tenta t ex. Medan den kvinnliga
studenten bara ser sitt eget dåliga resultat tycker
den manliga studenten att ”det var verkligen en
dålig tentamen”. 

Har ni en flodhäst i fikarummet? Säg ifrån.
ELISABETH ANDERSSON från Sensus Studie-
förbund berättade om hur man sätter gränser, i
yrkeslivet och privat. Och visst låter det enkelt
när ett proffs talar om hur man gör… Varför är
det svårt att sätta gränser? Jo, vi vill bli bekräf-
tade, älskade, vara betydelsefulla med mera, 
vi är rädda för människors reaktioner, vi är
”väluppfostrade” och anser oss inte kunna säga
nej, vi är rädda för att gå miste om befordran,
bli uppsagda etc. Tidigare kränkning spelar
också in. 

Elisabeth aktiverade åhörarna genom att ge
uppgifter som skulle diskuteras med bänkgran-
nen. Lite tafatta såg väl åhörarna ut, men det
surrades en del här och där. På frågan om hur
många i publiken som kände sig stressade
(definition – stress uppstår när inre och yttre
krav överstiger ens egen förmåga) räckte,

dessvärre, merparten av åhörarna upp handen.
Kontentan, liksom rubriken för anförandet,
lyder: att sätta gränser är att säga ja till sig själv.

Socionomen MARIA RENSFELDT belyste
frågeställningar på samma tema. Hur hanterar
man tiden? Medan föregående talare framhöll
vikten av att säga nej, poängterade Maria hur
viktigt varje val är, inte bara när det gäller att
välja elleverantör och fonder utan även hur
man vill hantera sin tid. Vad vill du prioritera?
Vad är viktigt för dig? Vems liv lever du? Man
måste hela tiden ställa sig frågor för att göra
rätt prioriteringar, t ex Måste jag, egentligen?
På en skala 1–10, hur bråttom är det? Vems är
problemet?

För att orka göra alla val måste man också få
tid för återhämtning. Det är inte farligt att
varva upp och leva ett liv med högt tempo
under en tid, men detta måste kombineras med
vila för att man ska orka på lång sikt. Alla kan
konstatera att tiden inte räcker till. Därför
måste man göra egna val för att leva det liv som
just man själv vill, menade Maria Rensfeldt. ■

VETERINÄRMÖTET 2006

Sveriges Veterinärförbunds styrelse och kanslipersonal, 
liksom Svensk Veterinärtidnings redaktion, önskar 

alla medlemmar och övriga läsare en 

God Jul  
och 

Gott Nytt 2007
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Årets Veterinärmöte bjöd på ett
omfattande vetenskapligt program
inom flertalet veterinära discipliner.
Artikeln gör axplock ur de föredrag
och teman som presenterades
under mötet.

Veterinärmötet består trots allt inte bara
av socialt umgänge, fester och tipstäv-
lingar bland utställarna. En nog så viktig
del är de föredrag och vetenskapliga ny-
heter som presenteras, vilket också var
fallet under årets möte.

Torsdagens smådjurssymposium ägna-

des till största delen åt anestesi och 
analgesi för hund och katt, men inled-
des med några korta föredragningar om
nyheter inom smådjursområdet. Nanna
Denneberg Åkerlund från djursjukhuset
i Jönköping gav en uppskattad genom-
gång av strålning som terapiform vid
tumörsjukdomar. För några utvalda
tumörer innebär kombinationen av
kirurgi och efterföljande strålterapi att
prognosen radikalt förbättras jämfört
med enbart kirurgisk behandling.
Lokalt infiltrativa tumörer med liten
risk för metastasering hör till de bästa
kandidaterna för strålning. Syftet med
strålbehandling är att ge största möjliga
skada på tumören eller kvarvarande
tumörvävnad, och minsta möjliga effekt
på normal vävnad.

De numera obligatoriska internatio-
nella gästföreläsarna utgjordes under
smådjurssymposiet av Linda Barter och
Bruno Pypendop, båda från University
of California, Davis. Under såväl tors-
dagen som fredagen ansvarade de för
symposiets huvudtema, anestesi och
analgesi. På ett för amerikaner sedvan-
ligt professionellt sätt gick Barter och
Pypendop igenom framför allt anestesi-
metoder vid olika typer av åkommor
och skador. Från några av de mer erfarna
smådjurspraktikerna hördes synpunkter
att faktanivån var väl basal, medan
andra ansåg att föreläsningarnas inne-
håll stämde väl överens med det egna
kunskapsbehovet.

HÄSTSYMPOSIET
Under hästsymposiet fick en annan

amerikansk föreläsare, Jennifer Davis från
North Carolina State University, dra det
tyngsta lasset. Hon pratade om olika
aspekter på antiinflammatorisk behand-
ling, vilket var hästsektionens tema för
året.

Bengt Roneus från Mälaren Häst-
klinik var en av de svenska talare som
föreläste på samma tema.

– Det finns många tillfällen då man
kan se en inflammatorisk reaktion i häst-
leden. Några undermedel existerar inte.
Roneus gick igenom och kommenterade
de olika läkemedel och behandlingsme-
toder som förekommer idag och lade in
egna synpunkter och värdefulla erfaren-
heter, dels resultatmässigt, men också
praktiskt och ekonomiskt.

Veterinärmötets vetenskapliga program

TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS OCH SUZANNE FREDRIKSSON

Nanna Denneberg Åkerlund gav en 
uppskattad genomgång av strålning 
som terapiform vid tumörsjukdomar.

Från University of California, Davis, kom
Linda Barter som talade om anestesi och
analgesi av hund och katt.

➤
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– Man vinner mycket på att alltid
göra en ledspolning före behandling,
menade han och redogjorde också för
hur man kan kombinera preparat i olika
skeden. 

Mest intresse väckte resonemanget
kring det autologa modifierade serum
som går under benämningen Orthokine
IRAP. Det är ett tyskt påfund och hand-
lar om en 50 ml spruta fylld med glas-
kulor som preparerats med bland annat
kromsulfat, och som man fyller med
blod från hästens halsven. Kromsulfatet
stimulerar de vita blodkropparna att
bilda en ”antiinflammatorisk soppa”
som efter inkubering i ett dygn centrifu-
geras. Modifierat serum injiceras där-
efter i den inflammerade leden. 

– Jag har ingen egen erfarenhet av
metoden, men jag vet att t ex Jonas
Tornell har använt det här på en känd
travhäst, berättade Bengt. De prepare-
rade sprutorna anses av apoteket som
medicinsk utrustning och kräver ingen
licens av veterinären. Det är dock ganska
komplicerat att använda IRAP då det
krävs laboratoriearbete för steril hante-
ring och förvaring av det modifierade
serumet.

Bengt Roneus kommenterade ytterli-
gare en nyhet, hyaluronan som ges oralt
i form av pasta. En månads behandlig
har visat positiv effekt på t ex osteo-
kondroshästar, slitna starthästar och
efter kirurgiska ingrepp.

Inhalationsbehandling
Miia Riihimäki från SLU inledde sitt
anförande om inhalationsbehandling av
häst med att påpeka att benämningarna
på de sjukdomar som hosthästar lider 
av byts ut ungefär vart fjärde år, vilket
kan vara förvirrande. Hon förklarade
också att human astma har en annan
bakgrund än det man känner till om
andningssvårigheter hos häst. Ändå är
det humanmedicinen och de tekniska
hjälpmedel som används där som är
förebilder. 

– Det finns två inhalationsmasker till
häst på marknaden i Sverige, Equine
Aeromask och Equinehaler. Med den
förstnämnda når sex procent av det
administrerade läkemedlet lungan, med
den andra åtta procent. Människor kan
använda masker med aktiv inandning,
men för hästar behövs någon form av
drivgas även om försök har gjorts med
en lufttät mask utan drivgas.

– Valet av preparat och dosering 
bygger inte enbart på hästens diagnos
och sjukdomens allvarlighetsgrad utan
man måste även ta hänsyn till administ-
rationssätt. Olika inhalationsmasker –
olika doser, beredningsformer samt typ
av drivgas för det valda preparatet.
Maskerna läcker, så hänsyn måste även
tas till grannhästar gällande dopning. 

Miia tillade att det har funnits en
inhalationspistol på marknaden som var
effektiv. Men den är inte tillgänglig

längre sedan företaget som sålde den
köptes upp av en konkurrent. 

Hon poängterade också med efter-
tryck att stallmiljön är en stor bov i 
dramat om hästens hälsa. Det finns
mögelsvampar och andra otrevligheter
som kan skapa luftvägsbesvär. Vid åter-
kommande besvär måste stallmiljön all-
tid ses över, vilket inte kan nog påpekas
för djurägaren.

REPRODUKTION
Såväl inom häst– som hundaveln är
svenska uppfödare mycket framgångsrika.
Att kunna bedriva gränslös reproduk-
tion är för många en stor möjlighet.
Men det innebär också smittrisker. 

Anders Gånheim, Bollerup hästkli-
nik, bedömde möjligheterna betydligt
större än riskerna gällande häst, även om
han sade att gränskontrollen numera är
i stort sett obefintlig och att det slarvas
med intygen. Det finns strikta regler 
för hur en EU-godkänd hingststation
ska vara utformad och fungera, t ex
angående provtagning avseende CEM
(Contagios Equine Metritis), EVA
(Equine Virus Arteritis) och EIA
(Equine Infectios Anemia). 

– Under förutsättning att provtag-
ningen sker enligt gällande bestämmelser
måste det bedömas som helt osannolikt
att en spridning med sperman ska
kunna ske, menade Anders Gånheim.

Handel med importsperma har på-
gått länge, även om den eskalerat i och
med Sveriges inträde i EU. Trav-
hästaveln står för merparten, 16 procent
av de registrerade fölen (4 800) förra året
var resultat av importerad sperma. 

Inom EU finns det ungefär 300 
godkända hingststationer varav 115 i
Tyskland som har överlägset flest. I
Sverige finns det ca 30 stycken. Anders
Gånheim efterlyste en likriktning mel-
lan importsperma och den sperma som
distribueras inom landet. T ex är doserna
mindre från utlandet och det medföljer
ingen transportspermajournal med upp-
gifter om kvalitet och kvantitet som det
måste göra inom landet.

På hundsidan var det Bodil Ström
Holst som pratade om risker och möjlig-
heter. Gällande hundaveln är utgångs-
punkten en helt annan än på hästsidan.
I Sverige finns det 296 olika hundraser

➤
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Miia Riihimäki och Bengt Roneus var två av de svenska föreläsare som belyste olika
aspekter av antiinflammatorisk behandling för häst.
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och det blir allt vanligare att söka
avelspartnern utomlands för att tillföra
nytt blod i en ras. 1994 avskaffades
karantänskravet och 2004 förenklades
införselreglerna ytterligare inom EU.

– Det finns en stor fördel med det
förenklade resandet – man kan se avels-
partnern. Nackdelen jämfört med
spermaimport är att det inte sker någon
sjukdomskontroll vid naturlig parning
och att smittriskerna är betydligt större
än vid AI, artificiell insemination. Det
gäller såväl med inhemska som utländska
hundar. 

Trots att det blivit enklare att resa har
antalet kullar efter AI inte minskat. Det
beror på att hunduppfödarna inte
”nöjer” sig med att söka avelsdjur inom
EU, många importerar sperma från
andra delar av världen. 

Bodil Ström Holst varnade för de all-
varliga sjukdomar som hunden riskerar
att bli smittad av och beskrev några av
dem. TVT, transmissibel venerisk
tumör, som förekommer i t ex Grekland
och brucellos är exempel på sjukdomar
som primärt smittar vid parning, men
som ännu är relativt okända bland 
hundägarna.

EHEC
Husdjurs- och livsmedelssymposiet
fokuserade på problemställningen med
nedsmutsade djur, men även på den

aktuella situationen kring EHEC (ente-
rohemorragisk Escherichia coli). I en
fascinerande genomgång beskrev Knut
Framstad från norska Gilde (motsvarig-
heten till svenska Scan) hur ett EHEC-
utbrott i Norge tidigare i år skakat den
norska köttindustrin. Efter att flera barn
blivit allvarligt sjuka och en fyra år gam-
mal pojke dog i mars på grund av
EHEC-smitta, startade en intensiv jakt
på smittkällan. Stora mängder köttfärs
kasserades innan den verkliga smittorsa-

ken identifierades: en typ av traditionell
norsk torkad och skivad fårkorv (morr-
pølse). I tillverkningsprocessen skars
korvändarna av och kastades tillbaka 
ner i nästa korvsmet, vilket gjorde att 
de EHEC-bakterier som överlevt den 
föregående processgången fick nya möj-
ligheter att föröka sig i nästa omgång.
Mediebevakningen av utbrottet blev
enorm, Gilde som sålde korven tappade
stort konsumentförtroende och bran-
schen införde strängare krav på råvaru-
kontroll och processteknik.

ANESTESI AV FÅGLAR
På försöksdjurssymposiet rönte temat
anestesi och analgesi av exotiska djur
stort intresse. Bo Runsten från Blå
Stjärnans djursjukhus i Göteborg var en
av föredragshållarna, och han pratade
om fågelanestesi. Precis som för andra
djurslag är det viktigt att göra en pre-
anestetisk utvärdering av fågelpatienten,
betonade han. Man bör t ex palpera 
krävan och abdomen efter tecken på
svullnader, och kan uppskatta blöd-
ningstendensen genom att plocka en
täckfjäder. Innan man söver fågeln ska
man dessutom alltid först ha tagit fram
tub, akutmediciner och all övrig utrust-
ning som kan tänkas behövas under nar-
kosen. Om akutåtgärder skulle behövas
har man mycket kort tid på sig att leta
efter rätt hjälpmedel. Ett tips som Bo ➤
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Nackdelen med hundavel i utlandet är att det inte sker någon sjukdomskontroll vid
naturlig parning och att smittriskerna är betydligt större än vid AI, sade Bodil Ström Holst.

Innan man söver en fågel ska man alltid först ha tagit fram tub och annan akututrust-
ning, rådde Bo Runsten.
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Runsten gav var att alltid kontrollera
fågelns blinkreflex under narkosen.
Blinkreflexen är den sista reflexen som
försvinner, och då har fågeln hamnat i
för djup anestesi.

DJURSKYDD I KANADA
Ett mycket välbesökt föredrag stod 
Dan Weary, The University of British
Columbia, Kanada, för. Det var hus-
djurssektionen som bjudit in Weary att
tala om hur man kan förbättra djur-
skötsel och djuromsorg inom mjölkpro-
duktionen.

I Kanada finns inga lagar som reglerar
hantering av lantbruksdjur, berättade
han. Tolkningarna av vad som är välfärd
och djurskydd varierar därför mycket,
men två centrala begrepp är naturligt
beteende och djurhälsa. Ibland ställs
dessa begrepp mot varandra, då begräns-
ningar i att tillåta djuren naturligt be-
teende kan gynna bättre djurhälsa. Dan
Weary underströk dock att för djuret 
är det viktigare att det får utföra vissa
centrala beteenden än att dess miljö ser
naturlig ut för människan.

Frihet från sjukdom är en viktig väl-
färdsparameter, och här tog Weary de
vanliga hältorna hos mjölkkor som
typexempel. Färska undersökningar har
visat att engelska och amerikanska bön-
der bara ser en av fyra halta kor, vilket
gör att många kor blir obehandlade för
sina klövlidanden. Genom beteende-

undervisning kan man dock identifiera
problemkor innan symtom på klövarna
syns. Lär man sig tyda signalerna syns
det tydligt när en ko börjar få ont i 
fötterna, men detta är inget som är själv-
klart ens för en erfaren bonde.

Ett annat välfärdsproblem som Dan
Weary belyste var kalvhantering hos
mjölkkor. Tidig kalvseparering är bättre
för kalvens mentala utveckling än sen,
men en kalv som får vara kvar hos kon
växer mycket snabbare än en männi-
skouppfödd kalv. Studier pekar på att de

senare inte får tillräckligt med mjölk
under sina första sex till åtta veckor i
livet, och därför växer långsammare.
Den sparsamma utfodringen av unga
kalvar medför också att de får större risk
att utveckla oönskat sugbeteende, t ex
på inredning, andra kalvar eller männi-
skor. Hos en diande kalv ser man nästa
aldrig dessa problem, sugbehovet har
blivit uppfyllt ändå, menade Weary.

HÖJD KUNSKAPSNIVÅ
Veterinärmötet bjöd på många andra
spännande och tankeväckande föredrag-
ningar, och möteslokalerna var mesta-
dels välfyllda. Totalt registrerades knappt
900 deltagare under årets möte, vilket 
är lite färre än rekordåret 2005 men
ändå en imponerande stor andel av den
svenska veterinärkåren.

För deltagarna, liksom för de som inte
kunde vara med men ändå vill ta del av
det vetenskapliga programmet, fanns
som vanligt ett utförligt kompendium
framtaget av arrangörerna. Kompendiet
i kombination med föreläsningsanteck-
ningar och diskussioner med kolleger
och föreläsare gav goda förutsättningar
för att kunskapsnivån hos den svenska
veterinärkåren höjts ytterligare en bit.
SVS och dess sektioner hade ännu en
gång rott iland det stora och omfattande
projektet med att ordna ett lyckat vete-
rinärmöte.  ■

➤
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Möteslokalerna under Veterinärmötet var mestadels välfyllda, som här under ett före-
drag i livsmedelssymposiet.

Dan Weary berättade att engelska och amerikanska bönder bara ser en av fyra halta kor,
vilket gör att många kor blir obehandlade för sina klövlidanden.
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99 hundar med generell demodikos
behandlades med milbemycinoxim
(Interceptor®) under åren 1995–
2000. 85 procent av hundarna
avläkte efter milbemycinoxim-
behandling under 1–6 månader.
Behandling som påbörjades tidigt 
i sjukdomsförloppet gav ett signi-
fikant bättre resultat. Fall av grav
tassdemodikos blev kliniskt bättre
men avläkte sällan. Artikeln är en
svensk översättning av författarens
originaltext som ursprungligen pub-
licerades i Veterinary Dermatology
nr 14 2003, sidorna 189–95.

INLEDNING
Generell demodikos har länge betraktats
som besvärlig att behandla framgångs-
rikt, då patogenesen inte är helt klar
(Figur 1). Vad som utlöser den onormala
ökningen av antalet Demodex canis-
kvalster är inte känt. Hos unga hundar
misstänker man en ärftlig, kvalsterspeci-
fik, cellmedierad immuninkompetens
av varierande grad (3, 8, 25, 26, 27).
Hos vuxna hundar misstänker man att
generell demodikos kan utlösas i sam-
band med andra sjukdomar såsom dia-
betes mellitus, hyperadrenokorticism,

hypotyreos, leversjukdom, maligna
tumörer eller av läkemedel med immun-
suppressiva egenskaper, vilket emellertid
inte är bevisat (24, 26).

Under de senaste 20 åren har preparat
som ronnel, amitraz, ivermectin och
milbemycin använts vid behandling av
generell demodikos. Behandling med
ronnel (Ectoral®, Pitman-Moore Ltd,
Uxbridge, Storbritannien), en organisk
fosforförening avsedd för oral eller topi-
kal användning, har gett utmärkta resul-
tat med över 90 procents avläkning (1,
2, 24, 25). Emellertid är lösningen klad-
dig och illaluktande och biverkningar
såsom kräkningar, diarré, salivering och
ataxi är vanliga (2, 9, 24, 25). Ronnel är
för närvarande inte tillgängligt i Sverige.

Amitraz (Ectodex®, Hoechst Roussel
Vet Vertriebs GmbH, Unterschleiss-
heim, Tyskland), en α-adrenergisk ago-
nist registrerad i de flesta länder under
1980-talet, används som topikal lösning
och är fortfarande ett alternativ i många
länder. Effekten varierar från 0 procent
till 92 procent (4, 7, 9, 12, 15, 16, 20,
28) beroende på patientval, koncentra-
tion av lösning, behandlingsintervall
samt kriterium för avläkning och upp-
följning. Registrerade biverkningar, ofta
av kort duration, är trötthet och ataxi,
vilket ses framför allt hos små hundraser
(8, 12, 15, 20, 28). Lösningen är illaluk-
tande, behandlingen tidskrävande och
biverkningar som illamående och yrsel
kan drabba ägaren, framför allt om

behandlingen utförs i ett dåligt ventile-
rat utrymme (16).

Ivermectin injektionslösning (Ivo-
mec®, Merial SAS, Lyon, Frankrike), 
en γ-amino-smörsyra (GABA)-agonist,

BIRGIT R HOLM, klinikveterinär, specialistkompetens i hundens och
kattens sjukdomar, specialistkompetens i dermatologi.*

Retrospektiv studie av 99 hundar 

Behandling med milbemycinoxim vid
generell demodikos hos hund  

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel

FIGUR 1. Generell demodikos hos en
sharpeihane, åtta månader gammal.
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registrerad för nöt, ren och svin i
Sverige, har använts vid behandling av
generell demodikos hos hund. Med en
peroral dos av 0,35 mg/kg och dag
avläkte 30 procent (10) och med 0,6
mg/kg och dag avläkte 50–83 procent
(22, 23). Subkutan injektion av iver-
mectin, 0,4 mg/kg och vecka, resulterade
i att en av fyra patienter (25 %) avläkte
(28). För avläkning krävs alltså hög
peroral dos eller täta subkutana injektio-
ner. Ivermectin kan på grund av en
genetisk anomali ansamlas i hjärnan,
vilket kan leda till paralys och död.
Detta har framför allt registrerats hos
collie, sheltie och andra vallhundsraser.

Milbemycinoxim (Interceptor®, 
Novartis Animal Health Inc, Basel,
Schweiz) tabletter registrerades i Sverige
1993 för behandling av demodikos hos
hund. Milbemycinoxim är nära besläk-
tat med ivermectin. Det är ett antibioti-
kum producerat av Streptomyces hygro-
scopicus aureolacrimosus med kraftig
antiparasitär och insekticid effekt. I
många länder används milbemycinoxim
som hjärtmaskprofylax doserat 0,5 mg/kg
och månad (6). Detta gav upphov till att
använda ett registrerat preparat vid
demodikos med få biverkningar och
som dessutom var lätt att ge. Preparatet
kan användas till avelsdjur och till alla
raser inklusive collie och liknande raser
från två veckors ålder (6). 

Inga biverkningar registrerades vid
användning av fem gånger den rekom-
menderade dosen. I en studie (30) med
5 och 10 mg/kg (10 respektive 20 gånger
den rekommenderade dosen) registrera-
des lätt övergående nedslagenhet, ataxi
och salivering hos ivermectinkänsliga
collies, framför allt hos dem som fick
den högre dosen. Ändamålet med före-
liggande studie var att utvärdera effek-
ten av milbemycinoxim på hundar, vilka
inte behandlats för demodikos tidigare.
Tidigare studier har oftast visat resultat
av behandling med milbemycinoxim, då
andra behandlingar inte fungerat (5, 11,
18, 19).

MATERIAL OCH METODER
Hundar
I studien ingick hundar av alla raser, åld-
rar och kön som uppvisade symtom på
generell demodikos. Fallen presentera-

des vid Blå Stjärnans Djursjukhus mel-
lan januari 1995 och december 2000.
Diagnos baserades på klinisk bild i kom-
bination med skrapprov för påvisande
av demodexkvalster, larver och ägg från
flera ställen av kroppen eller från ett
utbrett ställe som hela huvudet eller tas-
sarna (Figur 2). Hundar som utvecklade
sjukdomen före två års ålder klassades
som juvenila medan hundar som visade
sjukdom vid två års ålder eller senare
klassades som vuxna.

Undersökning
Skrapprov
Flera squeezeprov togs från fyra till sex
olika områden av huden (Figur 3). Vid
tassdemodikos kan alternativt hårstrån
dras från affekterat område och mikro-
skoperas.

Allmän undersökning 
Allmän undersökning gällde framför allt
äldre djur. Basblodprov utfördes och vid
misstanke om bakomliggande sjukdom
även hormonell undersökning, T4-sta-
tus och ACTH-stimulering. 

Behandling
Alla hundar behandlades initialt med
milbemycinoxim per os, ca 0,5 mg/kg
och dag. I Sverige distribueras milbe-
mycinoxim (Interceptor®) som tabletter
med styrkan 2,3 mg, 5,75 mg, 11,5 mg
and 23 mg. För att minska kostnaden
användes om möjligt 23 mg-tabletter.
Antibiotika användes vid behov. De flesta
patienter visade symtom på sekundär
pyodermi, varvid penicillinasresistenta

➤
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FIGUR 2. Mikroskopisk bild av demodex-
kvalster (ca 50 gångers förstoring).

FIGUR 3. Squeezeprov: applicera en droppe
olja på angripet hudområde, kläm ut inne-
hållet i hårsäckarna till hudytan, för över
provet till ett objektglas och mikroskopera
under täckglas (förstoring ca 50 gånger). 

SVT nr 16-06 final  06-12-12  11.19  Sida 18



antibiotika såsom cefalexin eller enro-
floxacin användes i minst tre veckor.

Syntetiskt tyroxin, (Levaxin®, Nyco-
med, Belgien) användes vid hypotyreos
och o,p'-DDD (mitabane, Lysodren®

Bristol-Myers Squibb Co, Princeton,
USA) vid påvisad hyperadrenokorticism.

Uppföljning
Fallen följdes upp en gång per månad
med klinisk undersökning och skrap-
prov. Skrapprov utfördes på samma 
ställen som vid första besöket och utvär-
dering angående antalet kvalster och
olika stadier av detsamma bedömdes.
Hunden ansågs fri från kvalster när hud-
förändringarna avläkt och två skrapprov
med en månads intervall var negativa.
Behandlingen avslutades därvid.

Om antalet kvalster inte hade mins-
kat från föregående undersökning öka-
des dosen milbemycin till det dubbla.
Om antalet kvalster inte minskade på
den förhöjda dosen klassades fallet som
misslyckat och ingen ytterligare höjning
av dosen gjordes. Hundar som inte var
avläkta kunde vara kliniskt friska och
fortsatte behandlas en till två gånger per
vecka för att vara kliniskt asymtomatiska.

Alla hundar följdes upp under ett år
eller mer. Ägarna skulle rapportera even-
tuella hudförändringar och i så fall 
återkomma för skrapprov. Om kvalster
påvisades klassades detta som recidiv.
Hundar som inte hade något återfall
inom ett år klassades som avläkta.

Statistik
Statistisk bearbetning utfördes enligt
Mantel-Haenszel correlation test,
Mann-Whitney U test och Fisher-Exact
test (SAS 8.2).

RESULTAT
I studien ingick 114 fall. Tio av dessa
uteslöts på grund av en uppföljningstid
kortare än ett år. Orsakerna var död på
grund av pneumoni, trauma och hjärt-
insufficiens samt avlivning på grund av
aggressivitet, njurinsufficiens och atopi.
Ytterligare fem hundar uteslöts efter en
månad av kostnadsskäl.

Av de 99 hundar som fullföljde
behandlingen var 59 procent hanhun-
dar (58/99) och 41 procent (41/99)
tikar, av vilka en var steriliserad. 34 raser
var representerade av vilka 94 procent
(93/99) var renrasiga med predilektion
för vizsla, staffordshire bullterrier,
skotsk terrier och west highland white
terrier. 54 procent av patienterna
(53/99) klassades som juvenila och 46
procent (46/99) som vuxna (Figur 4).
84 hundar (85 %) avläkte helt och inga
recidiv noterades. De återstående 15
hundarna blev kliniskt friska men aldrig
fria från demodexkvalster och fortsatte
behandlas enligt här beskriven rutin.

Avläkta fall 
Av de 84 hundar som bedömdes avläkta
var 55 procent (46/84) hanhundar och
45 procent (38/84) tikar (Figur 5). 62

procent (52/84) betecknades som juve-
nila och 38 procent (32/84) som vuxna.
30 raser var representerade av vilka 
93 procent (78/84) var renrasiga.
Staffordshire bullterrier toppade listan
med 17 fall.

Parallella sjukdomar noterades i 21
fall (25 %). Sju hundar diagnostiserades
som atopi och ett fall som pemphigus
foliaceous. Ingen av dessa hundar hade
behandlats med kortikosteroider före
diagnos av generell demodikos. I ett fall
påvisades Sarcoptes fast detta fall klassats
som atopi och behandlats med korti-
kosteroider. Hos sex vuxna hundar med
generell demodikos påvisades tumörer:
tre testikeltumörer, två analsäckskar-
cinom och en levertumör. Alla tumörer
exciderades utom levertumören. Två
tikar utvecklade generell demodikos i
samband med valpning. Ett fall av kro-
nisk hepatit behandlad med diet, ett fall
av hypotyreos behandlad med syntetiskt
tyroxin, ett fall av kronisk nekros av en
tass av oklar genes behandlad med bad
och antibiotika och ett fall av kachexi
sågs. Ett fall avlivades två år efter avläk-
ning på grund av lymfosarkom, även
om recidiv av demodikos inte hade före-
kommit. 

Behandling med milbemycin påbör-
jades från tre månaders ålder till 14 års
ålder (medeltal 2,97 år) (Figur 6).
Sjukdomen hade vid behandlingens
insättande pågått i en till åtta månader
(medeltal 2,3 månader). Den dos milbe- ➤
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FIGUR 4. Fördelning av hundar med juvenil respektive vuxen
debut av generell demodikos i en studie av 99 hundar
(1995–2000).

FIGUR 5. Könsfördelning av avläkta respektive inte avläkta fall
(99 hundar) med generell demodikos behandlade med milbe-
mycinoxim.
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mycin som användes varierade från 0,5
till 1,6 mg/kg/dag (medeltal 0,75
mg/kg/dag) (Figur 7). Behandlingen på-
gick i en till sex månader (medeltal 2,3
månader oberoende av ålder) (Figur 8).

Icke avläkta fall
80 procent (12/15) av de fall som aldrig
blev fria från Demodex var hanhundar
och 20 procent (3/15) var tikar (Figur
5). Av dessa var 93 procent (14/15)
vuxna när sjukdomen bröt ut och endast
ett fall var under två års ålder. Nio raser
var representerade med majoritet för
west highland white terrier (fem fall). I
nio fall, samtliga åtta år eller äldre, sågs
grav pododemodikos med grav djup
sekundär pyodermi av samtliga tassar.
Detta gällde t ex samtliga west highland
white terriers.

Parallella sjukdomar sågs i elva fall
(73 %), samtliga vuxna hundar. Fyra
hundar (40 %) hade behandlats med
kortikosteroider (två hundar med ato-
pisk dermatit, en hund med lymfosar-
kom och en hund med kronisk keratit).
En hund hade hyperadrenokorticism
och behandling med o,p'-DDD påbör-
jades. En hund hade kronisk bakteriell
tassfurunkulos och behandlades ständigt
med antibiotika. I fem fall påvisades
tumörer: tre testikeltumörer, ett sköld-
körtelkarcinom och en levertumör. En
av hundarna med testikeltumör hade
dessutom lymfosarkom, som behandla-
des med kortikosteroider. Samtliga
tumörer exciderades förutom lever-
tumören och lymfosarkomet. En av de
hundar som opererades för testikel-
tumör i samband med behandling av
demodikos utvecklade två år senare 
lymfosarkom och avlivades.

Ingen underliggande sjukdom kunde
påvisas hos den hund som hade juvenil
debut av demodikos och hunden avliva-
des ett och ett halvt år senare, eftersom
den inte kunde användas i avel.

Behandling med milbemycin påbör-
jades mellan tre månaders och 13 års
ålder (medeltal 8,02 år) (Figur 6).
Sjukdomen hade pågått från en månad
till två år före behandlingens insättande
(medeltal 6,7 månader). För att erhålla
klinisk avläkning användes i medeltal
1,1 mg milbemycinoxim per kg kropps-
vikt en gång dagligen (0,5–1,8 mg/kg).

➤
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FIGUR 6. Åldersfördelning vid start av milbemycinbehandling av 99 hundar med gene-
rell demodikos.

FIGUR 7. Dosering av milbemycinoxim vid behandling av generell demodikos hos hund
(84 avläkta fall).

FIGUR 8. Tid för avläkning vid behandling med milbemycinoxim vid generell demodikos
hos hund (99 fall).
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Efter två månader var fallet med juvenil
debut kliniskt avläkt medan de fall som
debuterade i vuxen ålder krävde två till
åtta månader för klinisk avläkning
(medeltal 3,2 månader). Milbemycin
användes därefter i samma dos en eller
två gånger i veckan så som beskrivits
tidigare i artikeln. Inga biverkningar
registrerades.

Statistisk utvärdering
Det fanns en klar korrelation mellan
ålder för debut av sjukdomen och möj-
lighet till avläkning. Ju äldre patienten
var vid sjukdomens debut desto sämre
avläkning (p<0,0001 Fisher-Exact test).
Den tid som sjukdomen pågått före
behandling med milbemycinoxim var
2,3 månader för fall som avläkte och 6,7
månader för fall som inte avläkte, vilket
visade att ju längre sjukdomen pågått
före behandlingens insättande desto
sämre avläkning (p<0,0001 Mantel-
Haenszel correlation test). Behandlings-
tiden för avläkta fall skiljde sig inte sig-
nifikant mellan juvenil respektive vuxen
debut av sjukdomen (p=0,3048 NS,
Mann-Withney U test). Möjligheten till
avläkning var signifikant lägre vid grav
pododemodikos. Nio av de elva fall som
förekom i denna studie avläkte inte
(p<0,0001 Fisher-Exact test) (Figur 9).

DISKUSSION
Hundar
Med hänsyn till patientunderlaget vid
Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg,
sågs generell demodikos framför allt hos
vizsla, staffordshire bullterrier, skotsk
terrier och west highland white terrier
med en predilektion av 0,375, 0,133,
0,089 respektive 0,038. Detta samman-
faller med andra studier, även om raser
som dobermann pinscher, engelsk bull-
dog och rottweiler också är klassade som
högriskpatienter i andra studier men
inte sågs i denna studie (7, 10, 12, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 26, 29). Raser i risk-
zonen växlar mellan olika studier be-
roende på kliniskt patientunderlag men
också på samarbetet med uppfödare vad
gäller att inte använda individer dia-
gnostiserade med generell demodikos
och deras närmaste släktingar i avels-
arbetet.

Alla staffordshire bullterriers (17/17)

hade juvenil debut av sjukdomen och
var från olika men närbesläktade kullar,
vilket stärker hypotesen att det finns en
ärftlig komponent i den juvenila debu-
ten av generell demodikos. Juvenil gene-
rell demodikos anses bero på en kombi-
nation av arv och immunsuppression (3,
25). De 46 hundar som diagnostiserades
med generell demodikos vid vuxen ålder
hade inget nära samband med varandra.
13 av 14 west highland white terriers,
inte nära besläktade, fick generell demo-
dikos vid vuxen ålder (medeltal 9 år).

Ingen gemensam faktor som kunde ha
utlöst sjukdomen kunde påvisas. Olika
parallella sjukdomar sågs hos tio av de
13 hundarna.

Parallella sjukdomar
Möjliga orsaker till immunsuppression
och utlösande av generell demodikos vid
vuxen ålder kan vara kronisk infektion,
maligna tumörer, behandling med
immunsuppressiva farmaka, hyperadre-
nokorticism, hypotyreos, leversjukdom
och diabetes mellitus (3, 7, 14, 17, 21, ➤
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FIGUR 9. Tibetansk spaniel, tik, tio år med tassdemodikos före och efter behandling med
milbemycinoxim. Hunden var kliniskt frisk efter tre månaders behandling men inte avläkt
och behandlades i fortsättningen två gånger i veckan. Underliggande orsak ej påvisad.
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24, 26, 30). I denna studie verifierades
immunsuppression som en möjlig för-
klaring till sjukdom i 24 fall: elva 
tumörer, fem behandlingar med korti-
kosteroider, en hyperadrenokorticism,
en hypotyreos, en kronisk hepatit, en
kachexi, två kroniska infektioner och två
samband med valpningar. Till skillnad
från andra författare sågs i denna studie
sällan samband mellan generell demodi-
kos och hormonella störningar (7, 14).
Under den tid studien pågick diagnosti-
serades vid Blå Stjärnans Djursjukhus i
Göteborg 210 hundar med hypotyreos
varav en utvecklade generell demodikos,
114 hundar med hyperadrenokorticism
av vilka en utvecklade generell demo-
dikos och 240 hundar med diabetes
mellitus, varav ingen utvecklade demo-
dikos. Av 1 056 fall med maligna tumö-
rer utvecklade elva hundar generell
demodikos. Resultaten i denna studie
överensstämmer med Lemarié och med-
arbetare (14) som låter förstå att risken
att utveckla generell demodikos till följd
av annan sjukdom eller medicinering 
är liten. 

Det antas att excidering av tumörer
respektive borttagande av kortikosteroi-
der resulterar i avläkning av  demodiko-
sen (24). I denna studie avläkte en hund
med kvarstående lymfosarkom medan
två hundar som opererades för tumörer
i tyreoidea respektive testikel inte avläkte.
Den hund som behandlades för hyper-
adrenokorticism avläkte inte trots att
kortisolvärdena normaliserades. 14 av
de 46 hundar som fick demodikos vid
vuxen ålder avläkte inte. Sex hundar
hade testikeltumörer och kastrerades –
tre avläkte, tre avläkte inte. Detta över-
ensstämmer med andra författare (7)
som påstår att avläkning av generell
demodikos inte enbart är beroende av
behandling av eventuella parallella sjuk-
domar. I en studie av Miller och medar-
betare (18) avlivades tre av sju hundar
med vuxen debut av generell demodikos
två år efter avläkning på grund av vis-
cerala tumörer. Dessa hundar hade vid
fastställandet av demodikos inga tecken
på parallell sjukdom. 

I denna studie avlivades två hundar
på grund av lymfosarkom två år efter
avslutad behandling. Recidiv av demo-
dikos sågs inte.

Estrus
Löp rapporteras vara en utlösande fak-
tor för generell demodikos (8, 19, 20),
vilket inte sågs i föreliggande studie.
Ingen avläkt tik (38 fall) fick recidiv
under framtida löp. Om löp skulle vara
en viktig utlösande faktor skulle en
högre procent okastrerade tikar förvän-
tas få generell demodikos liksom det
skulle vara fler återfall i samband med
löp hos behandlade och avläkta tikar.

Behandling
I denna studie avläkte 85 procent av
patienterna vid användning av milbe-
mycinoxim doserat 0,5–1,6 mg/kg
(medeltal 0,75 mg/kg) (Figur 10). Det
registrerades ingen skillnad i dos för
patienter med juvenil debut (medeltal
0,78 mg/kg) respektive vuxen debut
(medeltal 0,70 mg/kg). Behandlingstid
för de båda grupperna var densamma
(medeltal 2,3 månader). 94 procent av
de avläkta fallen i föreliggande studie var
fria från demodexkvalster och avslutade
sin behandling inom tre månader (Figur
8). Den dos milbemycinoxim som kräv-
des var 1 mg/kg kroppsvikt eller mindre
i 94 procent av fallen (Figur 7). Detta
skiljer sig från studien av Garfield och
Reedy (11) där endast 19 procent 
avläkte på milbemycinoxim doserat
0,52–1,37 mg/kg kroppsvikt och 42
procent med en dos av 1,01–4,60
mg/kg. I en studie av Miller och medar-
betare (18) erhölls 53 procents avläk-
ning vid behandling med milbemyci-
noxim doserat 0,52–3,8 mg/kg kropps-
vikt. De flesta hundar i dessa två studier
var hundar som inte avläkt på behand-
ling med amitraz.

Prognos
Miller och medarbetare (18) rapporterar
att hundar som får generell demodikos
vid vuxen ålder har sämre möjlighet till
avläkning än hundar som får sjukdomen
i unga år, vilket sammanfaller med resul-
taten i denna studie. Av 53 juvenila 
patienter avläkte alla utom en och
underliggande orsak till detta kunde
inte påvisas. Elva fall, sju juvenila och
fyra fall med vuxen debut av sjukdo-
men, behandlades endast fyra till sex
veckor. Ägarna till dessa hundar vägrade
vidare medicinering, eftersom skrapprov

vid första återbesöket var negativt och
hunden kliniskt i avläkning. Ingen av
dessa hundar fick recidiv. Vissa studier
påstår att 50 procent av generell demo-
dikos, som startar i tidig ålder, avläker
spontant inom ett antal månader (2, 20,
24, 25), även om det verkar orimligt 
att detta skulle ske i så stor utsträck-
ning inom så kort tid som i föreliggande
studie.

I Garfield och Reedys (11) studie var
tiden före behandling med milbemycin i
medeltal tio månader i fall med juvenil
generell demodikos och 19 månader i
fall av vuxen debut av generell demo-
dikos. I en studie av Miller och medar-
betare (18) med 30 fall av vuxna hundar
med generell demodikos var tiden före
behandling 16 månader. Nästan alla fall
i dessa två studier gällde hundar som
tidigare behandlats med amitraz utan
resultat. I föreliggande studie var det
stor skillnad mellan hundar som avläkte
respektive inte avläkte beträffande hur
länge sjukdomen pågått före behand-
ling. I de fall som avläkte hade sjukdo-
men i medeltal pågått i 2,3 månader
medan fall som inte avläkte hade en 
förhistoria av 6,7 månader. Detta indi-
kerar att ju längre sjukdomen pågått
före behandling desto sämre resultat.
Möjligheten till avläkning var betydligt
sämre för fall med grav pododemodikos.
I denna studie avläkte endast två fall 
av elva. Fall av grav pododemodikos
med sekundär djup pyodermi uppvisar
ofta en uttalad fibros. Alla fall av podo-
demodikos i denna studie sågs hos äldre
individer och ett flertal parallella sjuk-
domar kunde verifieras även om ingen
gemensam nämnare kunde påvisas.

Det extremt goda resultatet av före-
liggande studie kan bero på att patien-
terna inte erhållit någon tidigare
behandling för demodikos och att de
fångades upp tidigt i sitt sjukdoms-
förlopp.

SUMMARY
Efficacy of milbemycin oxime in the 
treatment of generalized demodicosis:
a retrospective study of 99 dogs
(1995–2000)
Milbemycin oxime is a useful drug to
treat canine generalised demodicosis
because of ease of use, safety, good 
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efficacy and good owner compliance. Al-
though milbemycin oxime is considered
an expensive drug, a low dose and short
treatment early in the duration of the
disease make the price reasonable.

Milbemycin oxime at a dosage of 0.5
to 1.5 mg/kg once daily may be used as
first choice treatment in canine genera-
lized demodicosis, although cases with
severe pododemodicosis have less chance
of being cured.

Tack
Författaren vill framföra sitt varma tack
till dr Danny W Scott, dr William H
Miller och dr Jan Declercq för deras
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FIGUR 10. En åtta månader gammal mopstik före behandling och efter två månaders
behandling med milbemycinoxim.
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kompetens i hundens och kattens sjukdomar,
specialistkompetens i dermatologi, Blå Stjär-
nans Regiondjursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 
417 07 Göteborg.
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Onkologikurs – lumps and bumps
19–20 januari, Helsingborg

Föreläsare: Dr Martin Kessler
Målgrupp: Veterinärer

Föreläsningarna är på engelska.

Kursen kommer att behandla följande ämnen:
• The secrets of how to take a biopsy
• Tumour surgery is different! How to perform tumour surgery
• Chemotherapy and radiation treatment in small animals, how

does it work and what do I need to know about it as a practi-
tioner? 

• The most important skin tumours in the dog 
• What I always wanted to know about mammary tumours in

dogs and cats
• Vaccine associated fibro sarcomas in cats – how to prevent

and how to manage
• Tumours of the oral cavity in the dog
• Malignant lymphoma in the dog, a disease with many aspects
• Reconstruction of large skin defects after tumour resections
• Radiographic detection of pulmonary lesions
• Please make your diagnosis! An interactive review of radio-

graphs.
• Interactive case discussions

Kursen är godkänd för att ingå i specialistutbild-
ningsprogrammet för hund och katt.

Kostnad: 5.900:–  exklusive moms. 
Kost och del i dubbelrum ingår i kursavgiften.

Käkkirurgi: Non-invasive Jaw fractures
repaired
23–24 februari, Helsingborg

Föreläsare: Jens Ruhnau, Diplomate EVDC
Målgrupp: Veterinärer
Kursen kommer att vara både teoretisk och praktisk.
Föreläsningarna är på engelska.

Den Immobila Patienten
30 mars, Stockholm
Föreläsare: Vet Andreas Lervik och 

Vet Niklas Bergknut
Målgrupp: TA personal

Gastroenterologi Hund och Katt
20–21 april Helsingborg
Föreläsare: David A Williams, MA VetMB PhD

Professor, University of  Illinois
Ronny Lindberg, Professor i Patologi, SLU
Linda Toresson, Specialist i Hunden och
Kattens sjukdomar, Överveterinär i
Gastroenterologi 

Målgrupp: Veterinärer
Föreläsningarna är på engelska

Bli vän med din operationssal
12 maj, Helsingborg
Föreläsare: Vet Alexandra Vilén och 

Djursjukvårdare Louise Blomqvist
Målgrupp: TA personal

Aktuella kurser från SPUV under 2007

Detaljerad information om kurserna finns på vår hemsida www.swevet.se.
Förfrågningar och anmälningar görs till Carina Andersson på 0416-258 16

eller per e-mail: carina.andersson@swevet.se.

SweVet Piab AB, Verkstadsgatan 8, 275 39  Sjöbo, tel. 0416-258 25  fax 0416-258 31
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Med anledning av vårens utbrott av
aviär influensa, ger artikeln en över-
sikt över migrationsmönster hos
några av våra vilda fåglar. Kunskap
om vildfåglarnas flygvägar är av
betydelse för veterinärer och andra
som deltar i bekämpningen av den
aviära influensan, för att smittöver-
vakningen ska bli så effektiv som
möjligt.

Utbrott av högpatogen aviär influensa
(HPAI) H5N1 bland vilda fåglar vår-
vintern 2006 visade på ett stort behov av
en ökad kunskap och förståelse för flyg-
vägar, rastmönster och övervintrings-
platser för främst vattenlevande fågel
men även vadare och kråkfågel. Detta
för att smittövervakningen ska bli risk-
baserad och så effektiv som möjligt.

Under höst-, vinter- och vårflyttning
men även under häckningstid finns

betydande risker att eventuellt cirkule-
rande HPAI H5N1 överförs inom och
mellan olika fågelpopulationer. Det är
viktigt att fortsätta följa läget för att
snabbt upptäcka nya fall, men även för
att lära mer om förekomst av eventuella
tysta smittbärare och hur virus cirkule-
rar och utsöndras. För en ökad förståelse
om hur och var smittan kan spridas, ges
här en översiktlig information om främst
andfåglars (ordning Anseriformes, familj
Anatidae) flyttvägar och rastplatser.

FÖREKOMST
Sverige har 26 arter av häckande änder,
gäss och svanar. Dessa är fördelade på
två svanarter, fem gåsarter, åtta simand-
arter och elva dykandarter. Under häck-
ningstid uppskattas det totala antalet
par till ca 900 000 (2, 5). Under hösten
mångdubblas denna siffra när vuxna
och årets avkomma migrerar söderut. 

Ytterligare fyra arter berör Sverige

under sin vår- och höstflyttning. Från
ryska tundran ses prutgås, mindre
sångsvan och bläsgås längs södra ost-
kusten men i bläsgåsens fall även i
Skånes inland. Även spetsbergsgås från
Svalbard, Island och Grönland kan före-
komma men i mycket begränsat antal.

Utöver våra svenska häckfåglar är
Sverige en flyttkorridor för fåglar med
nordostligt ursprung, dvs från Finland
och Ryssland men även till viss del från
de baltiska länderna (Figur 1). Som
exempel kan nämnas att vi har ca 1 000
par häckande sädgäss i Norrland och
Lappland (2, 5), men under hösten kan
det totala antalet rastande fåglar av arten
i landet uppgå till ca 50 000 individer
(Sveriges ornitologiska förening, gåsräk-
ning 2003) varav merparten har sitt
ursprung i Finland och Ryssland.

Dykande änder
En omskriven art i samband med aviär
influensa är viggen som i Sverige finns i

ULF KARLSSON, ornitolog, TORSTEN MÖRNER, statsveterinär och
MARIANNE ELVANDER, statsepizootolog.*

Migrationsmönster för vilda fåglar 
i Sverige
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ca 60 000 häckande par (2, 5) (Figur 2).
Under vintern återfinns svenska viggar
till stor del i övervintringsområdena i
Kattegatt och kring Nordsjöländerna
ner till Frankrike (3, 4, 5). Samtidigt
övervintrar stora mängder vigg, med
sannolikt ursprung i Finland och
Ryssland, längs den svenska ostkusten
och i södra Östersjön (3, 5). Under vår-

vintern 2006, då smittade fåglar hittades
vid Oskarshamn och Oxelösund, var
flockarnas storlek på dessa platser upp-
skattningsvis 50 000 respektive 30 000
fåglar (6) (Figur 3). Troligen var merpar-
ten av dessa ryska. Det finns undersök-
ningar som visar att södra Östersjön och
Kattegatt under vintern hyser 300 000
viggar, vilket motsvarar 40 procent av

det nordvästeuropeiska vinterbeståndet
(5).

En annan med viggen närbesläktad
art som påträffats med HPAI i Sverige är
bergand. Det är en sparsamt förekom-
mande art i landet och antalet häckande
par är ca 1 500 (2, 5). Under vintern
finns ca 300 000 bergänder i södra
Östersjön, Kattegatt och Nordsjökus-
ten, varav de flesta har ryskt ursprung
(5). Andra arter som också finns i stora
mängder i Östersjön vintertid men som
är fåtalig som svensk häckfågel är t ex
alfågel. Genom flyg- och båtinventering
vintern 1992–93 uppskattades vinter-
populationen av denna art i Östersjön
till drygt fyra miljoner individer (5)
medan den svenska stammen beräkna-
des till max 2 000 par 1999 (2, 5). 

Dykande änder som vigg, bergand,
alfågel och ejder verkar vara de arter som
under vintern lever i de tätaste samman-
slutningarna (Figur 4). Det har bland
annat att göra med deras födoval vinter-
tid som till stor del består av musslor,
snäckor och liknande. Fåglarna samlas
då där koncentrationen av mat är som
störst, t ex på bankar och rev. I viggens
och troligen även bergandens fall sker
födosöket nattetid medan fåglarna på
dagtid vilar i stora täta flockar på skyd-
dade platser. 

Majoriteten av andfåglarna flyttar
från norra och nordöstra Europa i väst-
eller sydvästlig riktning för att övervintra
vid Nordsjöländernas kuster, Kattegatt
och södra Östersjön (1, 3, 4). Förutom
någon enstaka fjällgås har vi inga and-
fåglar som flyttar sydost eller övervintrar
närmare Asien. Vissa arter, t ex alfågel,
bläsgås, sjöorre, årta och i viss utsträck-
ning stjärtand, är långdistansflyttare
som under kort tid kan tillryggalägga
långa sträckor. Till kortdistansflyttarna
hör bland annat knölsvan, kanadagås
och gräsand.

Blandning i övervintringsområdena
I övervintringsområdena blandas svenska
fåglar med en mängd individer av olika
arter från olika geografiska områden. 

Uralbergen och Taymyrhalvön i
Ryssland verkar vara en naturlig geogra-
fisk gräns och lite förenklat kan sägas att
fåglar väster om dessa områden flyttar
mot väst eller sydväst och fåglar öster

➤
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FIGUR 1. Upptagningsområde och flyttriktning för andfågel som passerar Sverige under
höstflyttningen.

FIGUR 2. En omskriven art i samband med aviär influensa är viggen som i Sverige finns 
i ca 60 000 häckande par.

FO
TO

: 
H

A
N

S
BI

ST
ER

SVT nr 16-06 final  06-12-12  11.19  Sida 26



om tar en mer syd- eller sydostlig rutt.
En viss mix mellan östliga och västliga
populationer sker dock i dessa häckom-
råden (t ex bläsgås, sädgås, bergand), vil-
ket skulle kunna ha betydelse vid kart-
läggning av spridningsrisken för AI (4).

På ett övervintringsområde kan även
en blandning av andfåglar av samma art
men med olika geografiskt ursprung ske
genom gränsöverskridande parbildning.
Hos många andarter sker parbildningen
på vinterkvarteren och eftersom honan
tycks vara sin födelseort trogen så är det
ofta hon som avgör var paret ska etablera
sig under kommande häckningssäsong.
Detta kan föra med sig att en svensk-
född andhane som träffar en ryskfödd
hona beger sig till nordöstra Ryssland
för att häcka eller tvärtom. Fenomenet
kallas ”abmigration” eller förenklat ”för-
lovningsflyttning” (1).

Nya kontakter mellan skilda popula-
tioner kan också ske under andhanarnas
ruggning som äger rum under somma-
ren ca två till fyra veckor efter äggkläck-
ningen. Hos en del arter samlas hanarna
i vissa sjöar för att kollektivt genomföra
sin ruggning. Detta sker under en för-
hållandevis kort period (ca fyra veckor)
då fåglarna är i princip oförmögna att
flyga. Man vet att vissa svenska sked-
änder flyger till Baltikum för att rugga
och att troligen finska och kanske ryska
bläsänder flyger till norra Sverige för att
göra detsamma. Tusenhövdade flockar

av ruggande brunandshanar under som-
maren i Tåkern och Hornborgasjön har
troligen till viss del finskt ursprung.
Därefter kan de återvända till sitt häck-
område eller fortsätta mot sitt övervint-
ringsområde.

ÖVERVINTRING
Generellt sett är kunskapen om hur fåg-
larna rör sig i Östersjöområdet under
vintern otillräcklig. Var övervintringen
sker och hur fåglarna rör sig är till stor
del beroende på vinterklimatet och is-
läget. Att fåglarna rör sig inom ett större
område även under vintern är klarlagt.
Något förenklat kan man säga att dyk-
andpopulationer från västra och nord-
västra Europa främst tillbringar vintern i
Kattegatt eller vid Nordsjöländernas

kuster (3, 4, 5) medan dykandpopula-
tionerna från östra eller nordöstra
Europa stannar i södra Östersjön. Men
överlappning sker förstås. Det finns
dock, som nämndes i inledningen, ofta
stora mängder vigg, knipor och olika
skrakarter vintertid i svenska vatten
längs hela kusten, från Stockholms-
området och söderut.

Hos simänderna övervintrar de flesta
arter från hela norra Europa sida vid
sida, framför allt kring Nordsjöländerna
men till viss del även vid Medelhavs-
kusterna (3, 4, 5).

Ett mindre antal individer och arter
änder flyttar till nordöstra Afrikas kust
(t ex snatterand och kricka) och till tro-
piska Västafrika (årta) och övervintrar
där tillsammans med fåglar från sydöstra
Europa, västra Asien och Afrika (3, 4)
(Figur 5). Flera arter övervintrar även i
södra Sverige i varierat antal beroende
på isläge och vädersituation.

Att övervintra i norra Europas vatten
kan vara tufft och tära hårt på fåglarnas
kondition. Svenska gäss övervintrar 
från södra Sverige, Danmark, Nordsjö-
länderna ner till Spaniens sydkust. Gäss
från nordöstra Europa övervintrar i stor
utsträckning i och kring Nordsjölän-
derna. Hos några andfågelarter stannar
yngre fåglar kvar på övervintringsplatsen
ytterligare ett år innan de beger sig
”hem” igen efter könsmognad.

VÅRFLYTTNINGEN
I februari–april börjar andfåglar av olika
arter att lämna sina övervintringsområ-
den och röra sig mot nord eller nordost
upp över Sverige. Man kan indela de
flyttande andfåglarna i tre kategorier.
Dels har vi en grupp främst bestående
av gäss, svanar och sim/dykänder som
flyttar över land, dels inhemska havsflyt-
tande arter, främst dykänder som ejder,
alfågel, svärta och sjöorre som mycket
sällan ses över eller på land i större
mängd. Den tredje kategorin utgörs av
sim/dykänder och gäss som via Öster-
sjön flyttar till sina häckområden som är
belägna ost och nordost om Sverige. En
stor del av andfåglarna som passerar
Ottenby hör till sistnämnda grupp. 

Vårflyttningen är sällan lika koncen-
trerad som höstflyttningen och utgörs
av ett färre antal individer bland annat ➤
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FIGUR 3. Viggflock vid Sörmlandskusten vintern 2005/2006. 
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FIGUR 4. Dykande änder som bergand
(bilden) verkar vara de arter som under
vintern lever i de tätaste sammanslut-
ningarna.

FO
TO

: 
JU

H
A

N
IE

M
I

SVT nr 16-06 final  06-12-12  11.19  Sida 27



till följd av naturlig avgång under höst-
flytten och övervintringen. Fåglarna 
följer vanligtvis gamla nedärvda och
inlärda flyttrutter år efter år, och andfåg-
lar följer ofta befintliga vattenleder. De
landflyttande fåglarna använder sig ofta
av traditionella rastplatser som t ex
Hornborgasjön och Tåkern under sin
färd mot sina häckplatser, men på våren
kan även tillfälligt översvämmade om-
råden ha stark dragningskraft på andfåg-
lar. De mest populära rastplatserna hyser
tiotusentals fåglar under den mest inten-
siva perioden och omsättningen på fågel
är stor. Detta innebär en mix av en stor
mängd individer av många olika arter.
Längden på fåglarnas uppehåll vid rast-
lokalerna varierar och är dels beroende
av när på säsongen fåglarna har anlänt,
dels på väder och vindförhållanden.
Gäss brukar under dessa rastuppehåll till
och från, i större eller mindre grupper,
lämna lokalen för att flyga ut och beta
och kan då röra sig någon mil från rast-
lokalen. De största rastlokalerna för
andfågel är belägna i södra delen av lan-
det och ju längre norrut man kommer
desto närmare kusten finner man kon-
centrationerna.

Sträcket av andfågel över land är i
södra och mellersta Sverige i allmänhet
över i början–mitten på maj, men fort-
farande pågår ett sträck till havs av arter
som är på väg mot arktiska tundran en
bit in i juni. Flyttfågelflockarnas storlek

tunnas ut ju närmre häckområdena de
kommer.

En ansenlig del av de svanar (främst
sångsvan) och gäss (främst sädgås) som
flyttar upp genom landet har finskt och
ryskt ursprung och avviker så småning-
om över Bottenhavet mot sina häckplat-
ser. Detta brukar ske i höjd med norra
Svealand eller södra Norrland.

Under normala förhållanden startar
häckningen i början på maj till mitten
av juni beroende på var i landet den äger
rum.

HÖSTFLYTTNING
Återflytten söderut startar oftast i mit-
ten av augusti (norra Sverige) till mitten
av september (södra Sverige) och når
normalhöstar sin kulmen kring slutet av
september till ett par veckor in i okto-
ber. Kortdistansflyttare som t ex gräsand
kan dra ut på sin flyttning ända in i
november–december (Figur 6). Notabelt
är att under de senaste åren har dessa så
kallade ”Norrlandsänder” kommit senare
och senare, sannolikt beroende på de
milda höstarna.

Flytten under hösten skiljer sig inte
nämnvärt från våren förutom att antalet
fåglar är fler och flockarna större, förut-
satt att häckningen har lyckats. Tiden
som fåglarna tillbringar på rastlokalerna
är normalt längre på hösten än på våren
eftersom det inte är lika viktigt att hinna
först till övervintringsområdet som det

är att vara först på häckningslokalen.
Dessutom kan höststräcket vara lite 
mer väder- och vindberoende. Eftersom
översvämmade områden är sällsynta på
hösten har de större traditionella 
rastlokalerna i inlandet en större kon-
centration av fågel. Ett flertal arter och
individer flyttar också gärna längs
Östersjökusten på hösten.

ÖVRIGA ARTER
Våra vanligaste måsfåglar flyttar mot syd
eller sydväst på hösten för att övervintra
i södra Östersjön och i västra och nord-
västra Europas öppna hav och sjöar (4,
5). En viss övervintring ses även i inlan-
det och då ofta i närheten av soptippar
och hamnar (främst gråtrut och fisk-
mås). Skrattmåsen övervintrar från västra
Europa ner till Medelhavet och Väst-
afrikas kuster men arten kan även ses i
mindre mängd i södra Sverige under
vintern (4, 5).

Bland de vanligare vadarfågelarterna
återfinns t ex tofsvipor, ljungpipare,
enkelbeckasin och storspov under vin-
tern till största delen i Storbritannien
och Nordsjöländernas kust- och strand-
ängsområden (4, 5). Andra arter som 
t ex brushane, svartsnäppa och rödbena
återfinns i tropiska Afrikas inlandsdeltan
och västra Afrikas kuster vintertid (4, 5).
Både måsfåglar och vadare använder sig
till viss del av samma rastlokaler som
andfåglar när de rör sig över Sverige vår
och höst.

Bland våra kråkfåglar är korp och
skata stannfåglar året om och rör sig
över mindre områden. Kråkan i Sverige
är till största delen stann- eller strykfågel
inom landet men kan ibland röra sig ner
till Västeuropa. Störst rörelse söderut ses
hos de norrländska kråkpopulationerna.
Råkan tillbringar vintern i södra Sverige
eller Danmark men kan ses i mindre
antal upp till Mälardalen under vintern.
Kajan är både stann- och flyttfågel och
rör sig söderut över landet beroende på
väderförhållandet och födotillgången.
Stora mängder kajor och kråkor från
områden med kallare klimat i nordost
dyker upp i Sverige under hösten och en
hel del av dessa övervintrar i landet. 

Slutligen finns en stor grupp ”små-
fågelarter” vars levnadssätt vi inte går in
på eftersom de inte anses utgöra någon
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FIGUR 5. Snatteranden (bilden) återfinns vintertid bland annat vid Medelhavskusten, 
men ett mindre antal individer flyttar till nordöstra Afrikas kust och övervintrar där. 
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högriskgrupp för tillfället när det gäller
spridning av AI. Bland dessa är det
ytterst få som flyttar åt sydost och som
har Asien som övervintringsområde.

SUMMARY
Migration patterns for wild birds in
Sweden
During the outbreak of avian influenza
in Sweden in the spring of 2006, the
need for a better understanding of the
migration patterns of wild waterfowl
and other species of importance for the
spread of HPAI became evident. A vigi-
lant surveillance for early detection of
new cases is important, but there is also
a need to increase our knowledge of
virus spread within and between species.
The aim of this paper is to disseminate
some information of the flyways and
seasonal patterns of water- and shore-
birds in Sweden.

There are 26 species of waterfowl
(order Anseriformes, fam Anatidae)
breeding in Sweden. The number of

birds is estimated to 900 000 pairs when
the breeding season starts. High num-
bers of waterfowl from Finland and
Russia are regularly seen on Swedish
land or seacoasts during migration. The
majority of Swedish waterfowl migrate
southwest and spend the winter on the
North Sea coast. They share this area
with birds from other countries in
Europe, resulting in a high mix of birds
of different species and geographically
separated populations. Waterfowl from
Russia and Finland also use the North
Sea as winter quarters but a high num-
ber of birds, mostly diving-ducks, stay
in the south Baltic Sea and the south-
coast of Sweden. The diving-ducks posi-
tive for H5N1 HPAI, found dead on
the Swedish east coast during the early
spring of 2006, were most probably
from Russia or Finland. 
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FIGUR 6. Gräsand är en simand som är stannfågel eller kortdistansflyttare. Den kan dra ut på sin flyttning ända in i november–december.
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Bertil Norbelie utreder
framtida djurskydd
❘❙❚❘ Bertil Norbelie, förre generaldirektören
vid Livsmedelsverket, har fått i uppdrag
att biträda Jordbruksdepartementet med

att snabbanalysera överflyttningen av
Djurskyddsmyndighetens verksamheter till
Jordbruksverket eller annan huvudman.
Analysen ska redovisas den 13 december
och innefatta både förslag till hur det
centrala djurskyddsarbetet ska organiseras
och var i landet denna myndighetsfunktion
ska placeras. Vid denna tidnings publice-
ring är utredarens förslag offentliggjorda,

och ytterligare information följer därför i
nästa nummer av veterinärtidningen.  ■

Vilken är din diagnos? – Patologi

SVAR SE SIDAN 54

En treårig jämthundstik kom till veterinär-
behandling på grund av tilltagande vinglighet
och kramptendenser. Trots stationärvård gick
hundens liv inte att rädda. Fallet är samman-
ställt och tolkat av Erika Karlstam, avdelning
för patologi, SVA.

Hund, jämthund, tik, tre år
ANAMNES: Tiken inkom till kliniken på grund av 
tilltagande vinglighet och kramptendenser. Enligt
ägaren hade hunden jagat dagen innan, och då 
uppfattats som helt frisk. Efter jakten hade hunden
fått mat, och omgående kräkts upp denna. Dagen
efter ville den inte äta, kräktes och började röra sig
ostadigt.

Vid kliniskkemisk undersökning konstaterades
kraftigt stegrade kreatininvärden, kraftig acidos samt

uttalad hypokalcemi och hyperkalemi. Tillståndet
bedömdes som akut njursvikt, och hunden lades in
för behandling och observation. Djuret blev trots
detta sämre, med helt upphörd urinproduktion och
medvetandeförlust, varför beslut om avlivning togs.

Hunden sändes till patologen, SVA, för obduk-
tion.

OBDUKTIONSFYND/PATOLOGI: Makroskopiskt var
njurarna något ansvällda och fuktiga, antydande
ödem i vävnaden. I barkregionen noterades ett stort
antal petekiella blödningar. Magsäcksslemhinnan 
var rodnad och ödematös (de makroskopiska föränd-
ringarna visas inte i figur).

MIKROSKOPISKA FYND: Se Figur 1 (njure). Beskriv de
morfologiska förändringarna, föreslå patologisk-
anatomisk diagnos och bakomliggande etiologi.

FIGUR 1. Njure, barkregionen,
hund. Histologisk bild. HE-
färgning, förstoring cirka 230
gånger.

❘ ❙ ❚ noterat

Röntgenkassetter 
säljes billigt!

Tel: 0510-91195
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Denna gång ägnas Epizteln åt vilka riktlinjer och 

prioriteringar veterinärer i fält bör följa vid en epizoo-

timisstanke. Detta för att minimera fördröjningar och onödiga smittspridningar

i det känsliga initialskedet. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruks-

verket och är i det här numret sammanställd av Jens Norberg, SVA och Jessica

Dahlberg, Jordbruksverket.

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV 
EPIZOOTIMISSTANKE
I flertalet av de epizootimisstankefall som 
hanterats de senaste åren har det uppkommit
problem genom fördröjningar i initialskedet.
Detta förorsakar risk för spridning av smitta
som följd av fördröjd diagnos, samt ökade
kostnader och onödig belastning av laboratorie-
personal på grund av kvälls- och nattarbete.
För att underlätta och effektivisera den initiala
handläggningen följer här några generella rikt-
linjer för hur man bör agera.

VEM SKA ÅKA TILL BESÄTTNINGEN?
Det är lämpligt att, om det finns fler veterinä-
rer att välja mellan, den mest erfarne eller den
som känner besättningen bäst åtar sig en epi-
zootimisstanke (se exempelruta 1). Erfarenhet
av hantering av epizootimisstankar, vana vid
djurslaget ifråga liksom kännedom om situa-
tionen och god kommunikation med djuräga-
ren, är alla faktorer som bidrar till en effektivare
och säkrare hantering av fallet. Detta gagnar
både djurägaren, veterinären och smittskyddet.

När ska man åka?
En epizootimisstanke ska alltid hanteras ome-
delbart. Finns tveksamhet om prioritering 
hjälper SVAs epizootijour till med bedömning
av hur brådskande ärendet är. Länsveterinären

och Jordbruksverket kan hjälpa till med att lösa
hanteringen av andra fall, om ingen kollega
finns att tillgå som ersättare.

Innan avfärd hämtas relevanta skyddskläder,
provtagningsutrustning och transportmaterial
ur länsstyrelsens epizootiförråd. Rådgör med
SVA om vad som behövs i det aktuella fallet.
Be länsveterinären om hjälp för att undvika

❘ ❙❚ månadens epiztel

Innan avfärd hämtas relevanta skyddskläder, provtagningsutrustning och trans-
portmaterial ur länsstyrelsens epizootiförråd. 
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onödiga fördröjningar, relevant utrustning ska
kunna användas i besättningen så snart som
möjligt. En revision av utrustningen pågår på
SVA för att öka tillgängligheten och användbar-
heten, men redan i dagsläget ska utrustningen
kunna användas omedelbart, dygnet runt.

Vad ska man göra först?
Veterinärens primära uppgifter i besättningen
är att förhindra smittspridning, se till att prov-

material kan användas för diagnostik så snabbt
som möjligt samt samla in underlag för vidare
bedömning och hantering. Dessa fullgörs
genom att:
1) Förklara för djurägaren vilka företeelser som
kan sprida smitta och som därmed inte får fort-
gå (”akutspärr”). 
2) Utföra en initial klinisk undersökning/
bedömning, ta relevanta prover och genast få
iväg dessa.
3) Undersöka noggrannare, kartlägga symtom-
bild och anamnes i besättningen, samla epi-
demiologisk information och underlag för
smittspårning och se till att en detaljerad spärr-
förklaring delges djurägaren och underställs
Jordbruksverket. Proverna ska alltså tas och
skickas iväg i ett så tidigt skede som det bara är
möjligt. Be länsveterinären och SVA om råd för
hur man praktiskt organiserar transporten (se
exempelruta 2).

Dessa åtgärder innebär givetvis en hel del
bedömningar som kan vara både svåra och
avgörande. Därför kan man behöva ringa upp-
repade gånger till myndigheterna för att få stöd
i olika detaljfrågor. Gör det! SVAs epizootijour
finns till för rådgivning i dessa situationer och
går att nå dygnet runt. 

När kan man åka därifrån?
När ingen ytterligare information kan inhäm-
tas på gården och inga akuta åtgärder kvarstår
är det dags att smittrena sig och åka därifrån.
Ring helst och kolla med någon myndig-
hetsperson om det är något mer som behöver
göras innan avfärd. Adekvat smittrening är 
viktig inte bara för att hindra att man själv för
smitta vidare, utan också för att tydligt visa
djurägaren vikten av noggrann smittrening och
allvaret i situationen. Klargör för djurägaren
(som inte har samma skyddsutrustning och
kunskap om smittämnet) vad som är relevant.

Kommunikation med myndigheterna
Den du ringer vet inte hur erfaren/oerfaren du
är, så fråga om det är något som du inte är helt
säker på. Vid rådgivning till veterinär i fält för-
söker myndigheterna att ge viktig information
så kortfattat som möjligt för att inte orsaka
onödig stress eller fördröjning, men om det
som sägs inte är tillräckligt, eller är otydligt, be
om förklaringar.

SVAs epizootijour nås under kontorstid via
växeln 018-67 40 00 och utanför kontorstid på
beredskapstelefonen 018-67 40 01. Jordbruks-

1. EXEMPEL PÅ ONÖDIGA FÖRDRÖJNINGAR I HANTERINGEN 
AV EPIZOOTIMISSTANKE

Vid akut misstanke samma dag som en inplanerad jullunch skickades den
nye vikarien att ta hand om en utredning. Vikarien körde vilse på väg till
länsstyrelsen för att hämta utrustning och även på väg till gården.
Djurägaren var missnöjd med förseningen och därmed mindre samarbets-
villig. Totalt tog det fem timmar mellan misstanke och provtagning i besätt-
ningen.

Vid akut misstanke prioriterade utredande veterinär att först åka och
behandla en paresko. Det visade sig ta längre tid än väntat eftersom kon
måste vändas och under tiden hann ett oväntat besök i den misstänkta
besättningen åka vidare till en annan djuranläggning.

Vid utredning av epizootimisstanke tog veterinären först ut prover och in-
ledde sedan smittspårning och ifyllande av blanketter, varefter försök
inleddes att ordna provtransporten. Efter livliga diskussioner mellan den vid
det laget utmattade veterinären och budfirmans kvällspersonal om vem
som skulle betala och huruvida det var möjligt att fakturera uppdraget,
kontaktades epizootijouren. Problemet löstes, men transporten fick gå 
nattetid och diagnosen försenades ett halvt dygn.
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Proverna från en epizootimisstanke ska tas och skickas iväg i ett så tidigt skede
som det bara är möjligt. 
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verkets veterinärinspektörer nås via växeln 
036-15 50 00 under kontorstid, och länsvete-
rinären nås via länsstyrelsens växel. Vid kontakt
via växel, var tydlig med att ärendet rör en epi-

zootimisstanke och är brådskande, detta för att
undvika fördröjning.

NEWCASTLESJUKA I ÖSTERGÖTLAND
En värphönsbesättning på en gård i Östergöt-
land drabbades av Newcastlesjuka i mitten av
november. Hela besättningen på cirka 32 000
värphöns avlivades och destruerades. Ett
skyddsområde med tre kilometers radie och ett
övervakningsområde med tio kilometers radie
upprättades omkring den smittade gården.
Jordbruksverket har inlett en smittskyddsut-
redning för att undersöka varifrån smittan kan
ha kommit och om det finns risk för att den
kan ha spridits vidare.

Sverige har tidigare haft sju utbrott av
Newcastlesjuka sedan mitten av 1990-talet. I
samtliga fall var bekämpningen av viruset
framgångsrik och utbrotten kunde snabbt
stoppas.  ■

■ ■  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.

2. EXEMPEL PÅ EFFEKTIVA 
ÅTGÄRDER VID EN EPIZOOTI-
MISSTANKE

Vid akut misstanke i en avlägsen besätt-
ning mötte personal från länsstyrelsen
upp på plats med det som behövdes ur
epizootiutrustningen. När proverna tagits
ordnade länsstyrelsen med transporten 
till SVA medan veterinären fortsatte
utredningen i besättningen. Trots långt
avstånd till Uppsala anlände proverna till
SVA inom ett halvt dygn efter att miss-
tanken uppstått.

– nu även godkänt för långtidsbehandling 1, 2

Zubrin är ett nytt NSAID till hund med god 
säkerhetsprofi l 2

• Dosering 1 gång dagligen, 10 mg/kg
• Ges direkt i munnen eller i maten

Bryt dina vanor till fördel för dina gamla patienter!

För mer information om Zubrin se www.fass.se

Schering-Plough Animal Health • Box 27190 • S-102 52 Stockholm • Tel. 08 522 21 500 • Fax 08 522 21 501

Schering-Plough
Animal Health

 (tepoxalin)

1) Produktresumén för Zubrin godkänd av EMEA 2006
2) Knight et al, 1996

Zubrin (tepoxalin) frystorkade tabletter
Indikationer: Lindring av inflammation och smärta orsakat av akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett. Dos och administreringssätt: 10 mg tepoxalin 
per kg kroppsvikt en gång dagligen. Behandlingstidens längd är beroende av den kliniska responsen. Efter en behandlingstid på 7-10 dagar, ska hundens allmäntillstånd åter 
utvärderas för att avgöra behovet av fortsatt behandling. Hundar som långtidsbehandlas ska stå under regelbunden uppsikt av veterinär (texten är baserad på Produktresumén 
godkänd av EMEA 2006).
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Ett doktorandprojekt med syfte att
kartlägga smittspridningen av
bovint respiratoriskt syncytialt virus
och bovint coronavirus har just star-
tat på SLU. De ansvariga forskarna
presenterar bakgrund och målsätt-
ningar.

Bovint respiratoriskt syncytialt virus
(RS) och bovint coronavirus (BCV)
drabbar årligen många besättningar i
Sverige med både lidande för djuren och
ekonomiska förluster som följd. Det
finns besättningar som lyckas hålla sig
fria från utbrott år efter år medan andra
inte gör det. I nuläget vet vi inte så
mycket om vad det är som avgör om en
gård drabbas av ett utbrott eller inte. Ett

doktorandprojekt med syfte att kartlägga
smittspridningen av dessa virus hos
mjölkkobesättningar startades hösten
2006 vid SLU, Uppsala. Projektet avses
pågå i fyra år i nära samarbete med
djurägare och husdjursföreningar.

SJUKDOMSBILD
En infektion med RS ger feber och
hosta som i allvarligare fall kan leda till
lunginflammation och ibland dödsfall.
BCV kallas ofta vinterdysenteri, symto-
men är diarré som kan vara blodblandad
och ibland får djuren även respiratoriska
symtom. Ett utbrott med RS eller BCV
ger ofta en nedgång i mjölkproduktio-
nen som kan bli långvarig. Unga kalvar
kan drabbas hårt av en infektion med
RS medan de klarar en BCV-infektion
bättre än de vuxna djuren. Smitt-
spridning sker både via direkta kontakter
som inköp av djur och indirekta kon-
takter, exempelvis besök samt lån av ut-
rustning. Ett utbrott sprider sig snabbt
både inom och mellan besättningar.

PROJEKTET
I projektet ingår ca 320 besättningar
från Västerbotten, Jämtland, Uppland,
Kalmar, Öland, Gotland och Halland.
Tankmjölksprov och ett samlingsprov av
mjölk från fem förstakalvare i varje
besättning analyseras på förekomst av
antikroppar mot RS och BCV. Besätt-
ningarna får information om sitt aktuella
immunitetsläge och allmänna smitt-
skyddsråd. Gårdar som drabbas av
utbrott med RS eller BCV jämförs med
dem som inte drabbats för att identifiera
riskfaktorer. Besättningar med akuta
utbrott kommer även att provtas för att
se om typning av virusstammar kan
användas för att kartlägga smittsprid-
ning mellan och inom regioner.

Djursjukdata och produktionsdata från
den nationella kodatabasen kommer att
användas för att jämföra besättningar
som haft utbrott med dem som klarat
sig. På så vis kan vi uppskatta hur stor
inverkan RS och BCV har på den totala
sjukligheten.

Vi har starka förhoppningar att pro-
jektet kommer att ge oss de epidemio-
logiska kunskaper som gör att vi i 
framtiden kan begränsa, kanske till och
med förhindra utbrott av RS och BCV.
Projektet finansieras med medel från
Stiftelsen Lantbruksforskning.

*ANNA OHLSON, leg veterinär, doktorand,
Institutionen för kliniska vetenskaper, avdel-
ningen för epidemiologi och idisslarmedicin,
SLU, Box 7019, 750 07 Uppsala.
STEFAN ALENIUS, VMD, professor,
Institutionen för kliniska vetenskaper, avdel-
ningen för epidemiologi och idisslarmedicin,
SLU, Box 7019, 750 07 Uppsala.
MADELEINE TRÅVÉN, VMD, Institutionen 
för kliniska vetenskaper, avdelningen för epide-
miologi och idisslarmedicin, SLU, Box 7019, 
750 07 Uppsala.
ULF EMANUELSSON, professor, Institutionen
för kliniska vetenskaper, avdelningen för epide-
miologi och idisslarmedicin, SLU, Box 7019, 
750 07 Uppsala.
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Nationellt projekt mot nötviroser
ANNA OHLSON, leg veterinär, doktorand, STEFAN ALENIUS, VMD, professor

MADELEINE TRÅVÉN, VMD och ULF EMANUELSSON, professor.*

Besättningar som är fria från RS och
Corona har ofta en mycket god kalvhälsa. 
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Boka dagarna!
Den 21–22 mars 2007 håller

Svenska Djurhälsovården sin
vårkonferens – denna gång på

Sånga Säby utanför Stockholm.
Program kommer i nästa num-

mer. För info ring 08-725 81 82.
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Då denna artikel påbörjades rådde
de förhållanden som redovisas 
i artikeln vad gäller MRSA-före-
komst hos hundar i Sverige och
som rapporterades i Stockholm 
den 23 oktober. Innan artikeln blev
färdigskriven diagnostiserades dock
de första svenska fallen av MRSA
hos hund. Årets Läkemedelsdagar,
Apotekarsocietetens motsvarighet
till Veterinärmötet, hade som över-
gripande rubrik för de tre dagarna
”Infektionssjukdomar – forsknings-
strategier och vikten av god läke-
medelsanvändning”. 

MYCKET OM ANTIBIOTIKA
Som vanligt lyckades Apotekarsocie-
tetens minsta sektion ”Läkemedel för
djur” sätta ihop ett mycket uppskattat
program vid sin sammankomst den 23
oktober. Det blev så populärt att den
tilldelade salen för 82 deltagare inte
räckte till under vissa av dagens inslag.

Mötet inleddes av Viveca Båveryd
från SVA med en exposé över vanliga
bakteriella infektionssjukdomar hos
olika djurslag. Både gamla kända sjuk-
domar som kvarka och nyssjuka och lite
”nyare” som fotröta hos får och erlichios
berördes. Vikten av provtagning för rätt
diagnos och resistensbestämning för rätt
behandling betonades. Anne Mörner
från Bayer Health Care gav därefter en
inblick i läkemedelsföretagens forsk-
ningsstrategier när det gäller nya sub-

stanser för veterinärmedicinskt bruk.
Hon ifrågasatte hur investeringsbenägen
industrin är på detta område, då det
numera är andra faktorer än tillgång och
efterfrågan som styr utbudet. Ett pro-
blem är den minskade konkurrensen,
det blir fler och fler sammanslagningar
och alltså allt färre företag på markna-
den. De tio största läkemedelsföretagen
inom ”animal health”-sektorn står redan
nu för 73 procent av omsättningen.
Detta leder till att risktagandet minskar
och det blir färre nya produkter. Även
på djursidan börjar generika och paral-
lellimporter få en viss betydelse. För att
utveckla ett nytt djurläkemedel tar det

fem till tio år till en kostnad av ca 500
miljoner kronor. Då krävs att man har
en säker marknad att sälja på. I snitt
registreras bara ca fyra nya djurläkeme-
del årligen inom EU, ofta två kemiska
och två biologiska substanser. 

Idag är grundforskning mycket base-
rad på sponsring från industrin och
olika stiftelser och i allt mindre grad
bekostad av staten. Därför lägger de flesta
företag också ner ca 35 procent av sin
budget på att hålla gamla produkter
kvar på marknaden genom smärre för-
ändringar av substanserna. I snitt görs det
elva variationer per gammal produkt. 

INTRESSEKONFLIKT
Sedan finns en intressekonflikt mellan
human- och djursjukvården, särskilt när
det gäller framtagande av nya antibiotika.
Sannolikt kommer riskbedömningar att
medföra att ytterst få nya molekyler kan
bli aktuella för veterinärt bruk.
Veterinärerna måste visa sig kapabla att
hantera eventuella nya molekyler och
preparat från resistenssynpunkt. 

Det finns också vissa principiella
skillnader mellan djurslagen när det 
gäller att ta fram läkemedel. För livsme-
delsproducerande djur krävs att hänsyn
tas till både ekonomiska och praktiska
aspekter och man måste dessutom ta
medicinska och politiska hänsyn med
tanke på livsmedelskedjan. Detta med-
för en klar tendens från läkemedelsföre-
tagen att inte vilja ta riskerna med att
utveckla nya produkter för livsme-
delsproducerande djur. 

För sällskapsdjur är bilden en annan.
Marknaden är mindre priskänslig,

Ett gott läge kan snabbt försämras

Läkemedelsanvändning vid
infektionssjukdomar hos djur 
TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

Viveca Båveryd från SVA gav en exposé
över vanliga bakteriella infektionssjuk-
domar hos olika djurslag.
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djurägarna har starka emotionella band
och man kan använda humanläkeme-
del, faktorer som gör sådana produkter
mer lönsamma. En ”ny djurart” har
också uppstått, den chipsmärkta hästen
med pass.

FÖRBRUKNINGEN OCH RESISTENS-
LÄGET
Christina Greko från SVA redogjorde
för utvecklingen av antibiotikaförbruk-
ningen och resistensläget i Sverige sedan
vi som första land i världen förbjöd
användning av antibiotika till djur i
tillväxtfrämjande syfte 1986. Sedan dess
har den totala förbrukningen minskat
med två tredjedelar mätt i kg aktiv sub-
stans. Även förskrivningen av antibiotika
att blandas i foder och vatten har mins-
kat kraftigt under 1990-talet. Penicillin
utgör i dag den största gruppen i försälj-
ningsstatistiken. 

Sedan den 1 januari 2006 råder för-
bud mot användning av tillväxtantibio-
tika i hela EU. Förutom statistik över
antibiotikaförbrukningen har Sverige
också statistik/övervakning av resistens-
läget för salmonella hos djur ända sedan
början på 1970-talet. Även andra bak-
terier som kan spridas från djur till män-
niskor övervakas. 

Resistensläget hos bakterier från

svenska djur är bättre än i många andra
länder, vilket visar att vi har bra strate-
gier i Sverige. Johanna Zwenson, också
från SVA, redogjorde för sitt examens-
arbete där hon tittat på antibiotikaresi-
stensen hos svenska hundar och särskilt
för att se om de var bärare av multiresi-
stenta Staphylococcus aureus (MRSA).
Hundar delar vår miljö och kanske kan
de då plocka upp resistenser som vi har
i oss? I bland annat USA och England
har man hittat MRSA hos djur och frå-
gan var nu om det också finns i Sverige.
Prover togs från friska hundar på hund-
utställningar runt om i Sverige, både
från faeces och från hud. Man hittade
framför allt Staphyloccocus intermedius
hos hundarna, endast tre Staphylococcus
aureus påvisades i de 220 proven. Inget
av dessa var MRSA-positiva (situationen
har dock ändrats sedan mötet, då två
MRSA-positiva hundar konstaterats i
Sverige – se SVT 15/06). De resistenser
som påvisades liknade de man hittar hos
lantbrukets djur, mot samma preparat
(ampicillin, streptomycin och tetra-
cyklin). 

BRA ANTIBIOTIKAANVÄNDNING
Tre veterinärer fick redogöra för sina
synpunkter på vad bra antibiotikaan-
vändning hos olika djurslag innebär.
Johan Bröjer, SLU, inledde med häst,
följd av Ulrika Grönlund Andersson,
SLU, som talade om hund och katt och
slutligen berättade Håkan Landin,
Svensk Mjölk, om mjölkkor. 

Vad gäller häst finns det vissa faktorer
som begränsar användningen av anti-
biotika, dels slaktkarensen, dels den
dåliga resorptionen från tarmkanalen
vid tillförsel per os och toxiciteten för
tarmfloran. Dessutom förekommer fel-
aktiga doseringsanvisningar i FASS vet
och det saknas doseringar för föl.
Publicerade artiklar om resistensmöns-
ter visar på stora skillnader mellan olika
länder. 

Ulrika Gröndal hade veterinärför-
bundets antibiotikapolicy som bas för
sin genomgång av antibiotikaanvänd-
ning hos hund och katt. Hon konsta-
terade att det är välformulerade och
genomtänkta riktlinjer men att de
ibland är svåra att följa för praktiserande
veterinärer på grund av olika omstän-

digheter. Dessa kan vara påtryckningar
från djurägarna eller uppfödare, ekono-
miska invändningar, svårigheter att han-
tera djuren vid medicingivan eller ett
begränsat utbud av de antibiotika man
behöver. Hur ansvarsfulla är landets
veterinärer när det gäller denna fråga?

Troligen görs det alldeles för få odlingar,
man använder inte förebyggande åtgär-
der eller alternativ till antibiotika i till-
räckligt stor utsträckning och man har
för lite tid att diskutera med djurägarna. 

Håkan Landin redogjorde slutligen
för de svenska mastitbehandlingsstrate-
gierna och eventuella förändringar i
bakteriespektrum och resistensmönster
för juverpatogener. Dessa två faktorer
har vid klinisk mastit visat sig vara i
stort sett oförändrade under de senaste
20 åren. Likaså är totalanvändningen av
antibiotika till mjölkkor i Sverige rela-
tivt konstant och behandlingsprinciperna
i fält tycks följa den praxis som fastställ-
des 1995. Dock finns stora regionala
skillnader och en del av dessa kan på
längre sikt innebära en ökad risk, fram-
för allt den ökade användningen av
kinoloner och ceftiofur. Förebyggande
juverhälsovård har i en pilotstudie visat
sig ge stora vinster både hälsomässigt
och ekonomiskt.  ■

Sedan Sverige förbjöd användning av anti-
biotika till djur i tillväxtfrämjande syfte har
den totala förbrukningen minskat med två
tredjedelar, berättade Christina Greko.

Ulrika Grönlund Andersson menade att
veterinärförbundets antibiotikapolicy ibland
är svår att följa för praktiserande veterinä-
rer på grund av olika omständigheter.
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Den 29 november fick veterinärför-
bundet tid hos jordbruksminister
Eskil Erlandsson, för att under en
halvtimme presentera förbunds-
centrala frågor. En delegation
bestående av SVF-ordföranden,
AVFs och FVFs ordföranden samt
veterinärtidningens chefredaktör
som rapportör, togs emot av minis-
tern på Jordbruksdepartementet i
Stockholm.

– Jag bjuder in näringens intresseorgani-
sationer under några ”branschdagar”,
var Eskil Erlandssons bakgrundsbeskriv-
ning till den invitation veterinärförbun-
det fick med kort varsel.

Förbundsordföranden Karin Östens-
son tyckte det var ett bra initiativ av
ministern, och presenterade kort för-
bundet och dess verksamhet. Även AVFs
ordförande Torkel Ekman och FVFs
ordförande Evamari Lewin fick möjlig-
het att presentera sina respektive före-
ningar för Jordbruksdepartementets
personal.

Karin Östensson lyfte fram några vik-
tiga frågor för veterinärförbundet i det
fortsatta samtalet. Med anledning av
den pågående veterinärutredningen
betonade hon att förbundet vill ha ett
fortsatt statligt ansvar för såväl smitt-
skydd som folkhälsa och djursjukvård
för lantbrukets djur i framtiden. Det får
inte bli som i Norge när de privata vete-
rinärerna sade upp avtalet om jourverk-
samhet med staten, på grund av ointresse
från statens sida att ge en rimlig ersätt-
ning för arbetet. Samtidigt måste man
granska statens villkor för djursjukvård

Veterinärförbundet uppvaktar
jordbruksministern
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Jordbruksministern skrattar gott tillsammans med statssekreteraren Rolf Eriksson, under
veterinärförbundets uppvaktning på departementet.

Veterinärförbundets delegation tillsammans med ministern. Från vänster: Torkel Ekman,
Eskil Erlandsson, Karin Östensson och Evamari Lewin.
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Mer fibrer gav lindrigare
magsår hos suggor
❘❙❚❘ I Danmark har hälften av alla suggor
som slaktas magsår. Blödande magsår är
den tredje vanligaste orsaken till att suggor
självdör, rapporterade Lena Eliasson-Selling
på Svenska Djurhälsovårdens hemsida den
22 november. Magsår hos grisar uppstår
vanligen i området runt matstrupens myn-
ning i magsäcken. Området saknar slem-
producerande körtlar vilket gör slemhin-
nan mer känslig för lågt pH. Hos slaktsvin

är det välkänt att ett finmalt, pelleterat
foder eller ett foder med lågt fiberinnehåll
ökar risken för magsår.

En dansk forskargrupp redovisade en
undersökning som de gjort i två sugg-
besättningar med magsårsproblem.
Hälften av suggorna fick en traditionell
diet och hälften en fiberrik diet. Ingen
säker skillnad mellan de olika utfodrings-
regimerna kunde påvisas i antal suggor
med magsår. Däremot var skadorna
mindre allvarliga i bägge besättningarna
hos suggor som fick en diet med mer 
fiber. Suggor med magsår hade en lägre
slaktvikt än suggor utan magsår.

I Sverige finns inga undersökningar om

förekomsten av magsår hos suggor. I en
pågående svensk undersökning, där alla
avlivade och självdöda suggor obduceras
från en stor besättning (1 800 suggor), är
magsår dock inget problem, skriver Lena
Eliasson-Selling.  ■

Ändrad hantering av Nor98
hos får
❘❙❚❘ Den 6 november utökades provtag-
ningen för TSE-sjukdomar hos får. I sam-
band med detta har tre nya fall av sjuk-
domen Nor98, som är en atypisk form 
av scrapie, upptäckts hos får i Blekinge,
Närke och på Gotland. Besättningarna
beläggs nu med restriktioner i avvaktan
på förändrade EU-regler om åtgärder.
Sedan det första fallet upptäcktes 2003
har sammanlagt tolv svenska tackor fått
diagnosen Nor98.

Lagstiftningen inom EU är i dagsläget
baserat på det man vet om klassisk 
scrapie och det pågår för närvarande en
översyn av regelverket för att skilja han-
tering av Nor98 och klassisk scrapie. 

– EU-kommissionen diskuterar bland
annat att gå ifrån principen att avliva alla
djur i en besättning där Nor98 upptäcks.
Åtgärderna har hittills varit anpassade för
klassisk scrapie och som en försiktighets-
åtgärd har EU använt dem även vid Nor98,
men med den kunskap vi har i dag är det
inte säkert att det behövs så långtgående
åtgärder vid fall av Nor98. I avvaktan på
beslut inom EU om vilka regler som ska
gälla framöver väljer vi att inte avliva dju-
ren i de smittade besättningarna, utan
tills vidare bara spärra, noggrant bevaka
och utreda dem, säger Lena Hult, Jord-
bruksverkets smittbekämpningsenhet.  ■

så att inte orättvisa konkurrensförhål-
landen uppstår, påpekade hon.

Förbundsordföranden poängterade
också att staten måste fortsätta ta ansvar
för djurskyddet, även om djurskydds-
myndigheten läggs ner. 

BRED GRUNDUTBILDNING
En fråga som veterinärförbundets dele-
gation uppehöll sig länge vid var den
veterinära grundutbildningen. Enligt
Karin Östensson är det viktigt att

utbildningen av veterinärstudenter inte
delas upp mer än vad som görs idag, 
för att behålla en bred utbildningsbas.
Differentiering av utbildningen har
dessutom inneburit ökade kostnader i
alla länder där den genomförts, och är
inget sätt att spara pengar på, sade hon.

Beträffande det planerade ökade inta-
get av veterinärstudenter på SLU nästa
år, framförde ordföranden farhågor att
SLU ännu inte hunnit förbereda sig
lokal- och personalmässigt för detta. Ett

ökat intag får inte genomföras på
bekostnad av en försämrad utbildnings-
kvalitet, underströk hon.

Ministern och hans statssekreterare
Rolf Eriksson lyssnade uppmärksamt,
och tackade för de givna synpunkterna.
Nästa delegation stod dock och stampade
i farstun, varför veterinärförbundets lilla
kommitté fick packa ihop sina papper.
Förhoppningsvis var detta det första av
en rad möten mellan SVF och den nya
alliansregeringen.  ■
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God Jul & Gott Nytt år!God Jul & Gott Nytt år!

Tack för det gångna året och välkommen åter 2007.  
Öppettider mellandagarna 07.50 - 16.30. Jour vid
epizootimisstanke.

Tel 018-67 40 00, www.sva.se

❘ ❙ ❚ noterat

SVT nr 16-06 final  06-12-12  11.38  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  16 • 2006 45

➤

Kattveterinärsällskapet Jamaren bil-
dades 1996 av en liten skara katt-
intresserade smådjurspraktiker.
Verksamheten har successivt växt,
liksom medlemsskaran. När sällska-
pet den 24–25 november firade sitt
tioårsjubileum slöt närmare 100
deltagare upp till den uppskattade
jubileumskursen.

Sällskapet Jamaren bildades i Ströms-
holm 1996, med syfte är att sprida kun-
skap om katter och katters sjukdomar
bland svenska veterinärer. Dess första
kurs gick av stapeln hösten samma år, på
anrika Hasselbacken i Stockholm. Det
kändes därför naturligt för Jamarens
nuvarande styrelse att fira tioårsjubileum
på samma ställe. Sällskapet har idag
vuxit till drygt 160 medlemmar. Den
24–25 november träffades närmare 100
kattintresserade veterinärer och djur-

sjukvårdare på sagda Hasselbacken, för
att delta i en kurs om beteenden hos
katt och för att fira sin förenings tioårs-
dag.

Som föredragshållare hade man an-
litat Sara Heath, lärare vid veterinär-
högskolan i Liverpool och världsledande
inom området kattbeteende. Med tanke
på föreläsarens rykte var det inte så
konstigt att kursen snabbt både full- och
övertecknades.

KATTER OCH TONÅRSPOJKAR
Under de två kursdagarna kunde delta-
garna glädjas åt en strålande föreläsar-
prestation, som präglades av såväl veten-
skapliga djupdykningar som praktiska
råd för klinikern. Sara Heath har en
veterinärklinik utanför Liverpool där
hon jobbar halvtid, varför de praktiska
vägledningarna många gånger var
självupplevda. Att hon dessutom ägde
två katter, två hundar och hade två
tonårspojkar gjorde att hon fått en viss
komparativ insikt, som hon skämtsamt
uttryckte saken.

Just tonårspojkar är enligt Heath en
genomsnittlig katts favoritmänniska,
något som förvånade publiken lite.

Jamaren tio år
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Inget jubileum utan kalas – här i form av specialdesignade bakelser.

Jamarens nuvarande styrelse och medarrangörerna från Svenska Djursjukhusföreningen
poserar tillsammans med Sara Heath (längst till höger) på Hasselbacken.

SVT nr 16-06 final  06-12-12  11.38  Sida 45



Katten uppskattar nämligen att själv få
ta initiativ till all kontakt, och vill sedan
ha lågintensiv (närhet men inte fasthåll-
ning) men högfrekvent (ofta varje dag)
kontakt. Många människor, däribland
de äldre damer som publiken trodde
skulle uppskattas mest av katterna, vill
tvärtemot ha högintensiv (= hålla fast
katten och klappa den) men lågfrekvent
(när man får tid på kvällen) kontakt.
Tonårspojkar däremot passar katten per-
fekt, då de oftast är passiva och stilla-
sittande (framför dator eller TV-spel)
men gärna tar emot katten om den
kommer. Katten får ta initiativet till alla
kontakter, människan finns på samma
plats långa perioder och ingen försöker
fånga in katten.

SOCIALISERING
En viktig del av kattens uppfostran är
dess socialisering, underströk Sara Heath
flera gånger. Det är då katten lär sig
(eller inte lär sig) att umgås med sin
omgivning, varför en rätt genomförd
socialisering är viktig även för framtida
veterinärbesök.

Socialiseringsprocessen äger rum mel-
lan två till sju veckors ålder hos katt-
ungen, sedan är det mycket svårt att
ändra vilka katten accepterar. Under
denna kritiska period måste kattungen
få träffa och umgås med andra katter,
med hundar om sådana finns i dess
framtida miljö och inte minst med män-
niskor. Tyvärr krockar kontaktbehovet
med nödvändigheten att skydda katten

mot infektioner i tidig ålder, då sociala
kontakter medför ökad smittorisk.
Optimalt är därför om kattungen har
kullsyskon som den kan träna sig på.

Högfrekventa men korta kontakter
med minst fyra olika personer innan sju
veckors ålder, är det bästa sättet att få en
snäll och människotrygg katt. Under
samma period är det också viktigt att
vänja kattungen vid den miljö man vill
att den ska vara trygg i. Det gäller såväl
synintryck som hörselintryck och lukter.
Av naturliga skäl ska man därför inte
hantera kattungen i trafikmiljö, trafiken
är något som katten ska vara rädd för.

KATTEN PÅ VETERINÄRKLINIKEN
Katter på veterinärmottagningar är ofta,
som alla kliniker vet, svårhanterliga. Det
beror självklart på rädsla, sade Sara
Heath. Om katten är aggressiv på klini-
ken beror det på att vi som hanterar den
gjort något fel, inte på att djuret är elakt.

Bara transporten till kliniken medför
oftast att kattens stressnivå hamnar på
topp. Att bli infångad och stoppad i bur,
och sedan insatt i en bil, betyder enligt
kattens erfarenhet alltid att något obe-
hagligt kommer att hända. När sedan
buren hamnar på undersökningsbordet
är den trots allt den mest hemlika mil-
jön, varför katten inte vill gå ut. Den
som då med våld tar ut katten ur buren
har fått upp dess aggression maximalt,
vilket gör fortsatt hantering svår/omöj-
lig. En katt kan nämligen inte som t ex
en hund ”ge sig” när den ser sig beseg-
rad. Katten fortsätter att slåss in i det
sista, då den inte som hunden (och
människan) är beroende av en god rela-
tion med sin grupp för att klara sig. En
stressad katt tar därför lång tid (minst en
timme) på sig att lugna ner sig, och lug-
nar sig bara om den lämnas helt ifred.
Att försöka klappa eller prata med den
stressade katten gör bara saken värre,
förklarade Sara Heath.

TIPS TILL MOTTAGNINGARNA
För att undvika tidskrävande och ibland
även riskabla situationer för personalen,
finns det knep som veterinärmottag-
ningen bör tänka på, menade Heath.
För det första bör katten ha så kort tid i
väntrummet som möjligt – boka helst
tidsbeställningar som gör att djurägaren
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Socialiseringsprocessen äger rum mellan två till sju veckors ålder hos kattungen, sedan är
det mycket svårt att ändra vilka katten accepterar, sade Sara Heath.
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kan gå direkt till undersökningsrummet
och se till att inte hundar eller andra
”fiendedjur” stressar upp katten om den
måste vänta. I England finns kattvänliga
mottagningar, som under vissa tider på
dagen bara tillåter katter i väntrummet.

För det andra ska katten hanteras
med respekt på undersökningsbordet, 
t ex genom att försiktigt lyftas ur buren
med en hand under magen, snarare än
att dras ur buren eller ”hällas” ut på bor-
det. Buren ska sedan snabbt sättas under
bordet, då den blir kattens självklara
målpunkt om den lämnas kvar på
bordsskivan.

Vid blodprovstagning är det lätt att
provtagaren vinklar kattens framben
lateralt utåt, eftersom detta underlättar
provtagningsförfarandet. Den procedu-
ren är dock ofysiologisk och medför
smärta i de övre lederna för katten, var-
för benet ska dras rakt fram men inte i
sidled för att minska kattens stressnivå.
Om undersökningen är omfattande är
det bättre att dela upp den i flera delar
med ”paus” mellan än att fixera katten
en längre period och göra allt på en
gång. Efter en sådan fixering är katten

nästan alltid mycket arg, och det tar
längre tid att få den tillbaka i hanterbart
tillstånd än det hade tagit om man delat
upp undersökningen. 

Ytterligare ett råd som Sara Heath gav
var att göra kattens första besök på en
veterinärklinik (t ex för vaccinering) så
lustfyllt som möjligt. Stressa inte upp
djuret enligt tidigare resonemang, lägg
små bitar av dess favoritmat på under-
sökningsbordet, se till att all tidigare
kattdoft är borttvättad (stressade katter
avger feromoner i svett under tassarna)
och använd vassa kanyler (dvs kanyler
som inte stuckits genom gummimem-
bran), var några av hennes tips.

JUBILEET
– Jag har jobbat med katter i närmare 20
år, men har ändå lärt mig mycket idag,
var en kommentar som hördes från en
av kursdeltagarna vid första dagens slut.

Aktiviteterna var dock inte slut bara
för att kursen gjorde uppehåll. På fre-
dagskvällen samlades den jubilerande
Jamarens medlemmar i Hasselbackens
bankettsal och åt en festlig middag. Till
allas stora förtjusning dök sedan stå-

upp-komikern och kattälskaren Anna-
Lena Brundin upp och kåserade om sitt
liv med katter. Skrattsalvorna ekade till
de träffsäkra betraktelserna.

Jamarens styrelse under ledning av
ordföranden Lotta Möller kunde, till-
sammans med medarrangörerna Kicki
Gustafsson Berger och Barbara K-Hall-
ström från Svenska Djursjukhusföre-
ningen, glädja sig åt en lyckad kurs och
ett festligt tioårsjubileum.  ■

För att underlätta i framtiden bör kattens första besök på en veterinärklinik göras så lustfyllt som möjligt. Den månghövdade skaran
kattpraktiker lyssnar intresserat.

FÖRBUNDS
KANSLIET

har stängt
22 december

och 
5 januari
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Följande insändare ställer sig kritisk
till regeringens beslut att lägga ner
Djurskyddsmyndigheten. Vill man
från politiskt håll minska på djur-
skyddsambitionerna, och hur ställer
sig veterinärförbundet till detta, 
frågar han. Insändaren besvaras av
jordbruksminister Eskil Erlandsson
och förbundsordförande Karin
Östensson.

I den nya regeringens budgetproposi-
tion föreslås det att Djurskyddsmyndig-
heten läggs ner, och att djurskyddsom-
rådet förs tillbaka till Jordbruksverket.

Regeringen menar att detta är ett led i
att effektivisera den statliga administra-
tionen och minska dess kostnader. Nu
spelar förstås också den kritik som fram-
förts mot myndighetens arbete en stor
roll. 

Visst förtjänar hanteringen av enskilda
ärenden ibland kritik. Kritiken mot
myndighetens arbete har dock ofta fått
oproportionellt stor uppmärksamhet,
mycket på grund av media och politiska
uttalanden. Ibland har den dessutom
baserats på uttalanden eller förslag som
tagits ur sitt sammanhang. Därmed har
det positiva och viktiga arbete som
myndigheten utför hamnat helt i
skymundan.

GÖR SITT JOBB
Faktum är att Djurskyddsmyndigheten
enbart gör sitt jobb, det vill säga 
bevakar efterlevnaden av djurskydds-
lagstiftningen. Det måste ändå ha varit
meningen att så skulle ske när djur-
skyddslagen klubbades igenom en gång
i tiden? När Djurskyddsmyndigheten
bildades var det med anledning av att
man såg en konfliktsituation mellan
djurskydd och näring, som båda låg
under Jordbruksverket. Det är viktigt

med ett fortsatt myndighetsutövande
där man utgår från djurs välfärd och
skydd, utan sammanblandning med
ekonomiska intressen.

INGA ANSLAG FÖR DJURSKYDD
Nu undrar jag om det möjligtvis är så
att man från politiskt håll vill minska på
djurskyddsambitionerna genom att ta
bort Djurskyddsmyndigheten? Förutom
risken för här nämnda intressekonflikt,
kan det konstateras att budgetproposi-
tionen för närvarande inte innehåller
några anslag for djurskydd. Resurserna
till, och prioriteringen av, djurvälfärd
och djurskydd riskerar därför att minska
om myndigheten försvinner. Jag tycker
därför att det ar fel att lägga ner Djur-
skyddsmyndigheten.

Jag skulle vilja veta hur Sveriges
Veterinärförbund ställer sig till den
föreslagna nedläggningen av Djur-
skyddsmyndigheten.

Jag undrar också om Sveriges Veteri-
närförbund, vid en nedläggning, kommer
att agera för att goda förutsättningar för
arbetet med djurvälfärd och djurskydd
bibehålls?

JOHAN LINDSJÖ

leg veterinär

❘ ❙❚ insänt
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Risk för sämre djurskydd om 
myndigheten försvinner

insänt

Löneenkät 2006
Du har väl svarat på
Veterinärförbundets 

löneenkät?

Om inte ...
gå in på vår hemsida www.svf.se

och bidra till att statistiken 
blir så tillförlitlig som möjligt. 

Varje enkätsvar vi får in 
har därför stor betydelse.

Gör din litteratursökning på www.svf.se
Som medlem i veterinärförbundet har man möjlighet att utan någon kostnad
utföra litteratursökningar på den internationella vetenskapliga databasen Pub
Med. Logga bara in på medlemsdelen av förbundets hemsida www.svf.se,
och tryck på rubriken “Sökning på Pub Med”. Större delen av den naturveten-
skapliga världen ligger för dina fötter, bara några tangenttryckningar bort.
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❘ ❙❚ replik

Jordbruksminister Eskil Erlandsson
besvarar insändaren från Johan
Lindsjö om bakgrunden till och
konsekvenserna av Djurskydds-
myndighetens nedläggning.

Nedläggningen av Djurskyddsmyndig-
heten innebär inte att regeringen drar
ner ambitionen för djurskyddet. Precis
som du skriver är vårt skäl för nedlägg-
ningen att vi vill effektivisera den statliga
administrationen. En majoritet av de
partier som idag sitter i regeringen var
emot att frågorna om djurskydd flyttades
från Jordbruksverket och att Djur-
skyddsmyndigheten bildades redan när
det skedde. Det är därför helt naturligt
att vi nu lägger ner denna myndighet. 

SNABBUTREDNING PÅ GÅNG
En snabbutredning över hur flytten ska
gå till ska göras. Jag förutsätter att utre-
daren ser över frågan om huruvida djur-
skydd skulle stå i konflikt med näringen.
Min bestämda uppfattning är att denna
konflikt är ytterst marginell. De allra
flesta djurägare bryr sig om sina djur
och tar väl hand om dem. Dessutom har
de ett egenintresse av att djuren ska må
bra, eftersom ett djur som mår bra också
ger en bättre produktion. 

Min ambition som jordbruksminister
är att arbeta för ett gott djurskydd. Jag
vill att detta arbete sker i samarbete med
djurägare, veterinärer och branschorga-
nisationer. Sverige ska ha ett djurskydd
som är lätt att förstå och följa, och där
djurets bästa står i fokus. Jag kommer
också att fortsätta arbeta för att djur-
skyddet i EU ska höjas.

ESKIL ERLANDSSON

Jordbruksminister

Regeringen drar inte ner
ambitionen för djurskyddet

– Min ambition som jordbruksminister är
att arbeta för ett gott djurskydd, säger
Eskil Erlandsson.

replik
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Veterinärförbundets ordförande
Karin Östensson besvarar Johan
Lindsjös frågor om hur förbundet
ställer sig till den föreslagna ned-
läggningen av Djurskyddsmyndig-
heten.

Tack för din insändare! Sveriges Veteri-
närförbund har också med viss oro kon-
staterat att det i budgetpropositionen
inte finns något djurskyddsanslag efter
tidpunkten för Djurskyddsmyndig-

hetens föreslagna avveckling. 
Jordbruksdepartementet har dock

initierat en process för att utveckla djur-
skyddslagstiftning och kontroll och i
anslutning till det uttalat att det är
regeringens mening att dagens höga
ambitionsnivå skall hållas kvar. Vi förut-
sätter alltså – och kommer att strida för
– att djurskyddsområdet får motsvarande
resurser som under Djurskyddsmyn-
dighetens tid och att djurskyddsfrågorna
får fortsatt hög prioritet. 

Under vilken huvudman djurskydds-
frågorna organisatoriskt ska komma att
ligga analyseras för närvarande. Det är
alltså inte givet att det blir under Statens

Jordbrukverk. Analysen ska redovisas
den 13 december. 

Om djurskyddsfrågorna hanteras i en
egen myndighet som nu eller organisa-
toriskt på annat sätt har veterinärför-
bundet ingen särskild synpunkt på så
länge arbetet fungerar väl och djurskyd-
det tillvaratas på ett bra sätt. Men det
finns förstås samordningsfördelar med
färre myndigheter. Det är under alla
omständigheter angeläget att arbetet
med djurvälfärd ges goda förutsättningar
och att arbetet bedrivs med engagemang
och utan att splittras upp.

KARIN ÖSTENSSON
förbundsordförande, SVF

Svar på insändare om
djurskyddsfrågor

replik

Sällskapet för smådjursreproduktion
Inbjuder till Årsmöte och 
kurs i smådjursreproduktion (kirurgi och medicin)
med prof. Auke Schaefers-Okkens, Utrecht, den
23–24 mars 2007 på Hasseludden Yasuragi,
Stockholm. 

Kursen inkluderar områden som: Fertility problems
in the cat, canine pediatrics, persistent oestrus,
anoestrus, oestrus prevention in the dog, compari-
son of the long-term effects of ovariectomy versus
ovario-hysterectomy in the dog, vulvar discharge
from a non-uterine origin, vaginal oedema and
vaginal fold prolapse samt fallpresentationer.

Anmälan sker via inbetalning av 6 000 kr för med-
lemmar, pg 8355624-1 (Sällskapet för smådjurs-
reproduktion). Pris för icke-medlemmar: 6 500 kr.
Sista anmälningsdag den 20 februari. 
Ange e-mailadress.

Utlyser Resestipendier
1–4 stipendier om totalt 20 000 kr utdelas till med-
lem av Sällskapet för resa till internationell kurs
eller kongress inom smådjursreproduktionsområdet.
Redovisning i form av ett föredrag om ny informa-
tion från resan sker i samband med årsmöte, samt
skriftligt.

Ansökan skall vara inkommen senast den 20
februari 2007 (förlängd tid) till Sällskapets 
sekreterare Nina Kjellerstedt, Brädgatan 3, 
854 60 Sundsvall. Ange e-mailadress.

För medlemskap i Sällskapet för smådjurs-
reproduktion: pg 8355624-1, årsavgift 90 kr.
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Studier av Nor98-
prionen

Biolog Mikael Klingeborn, institu-
tionen för molekylär biovetenskap,
avdelningen för veterinärmedicinsk
immunologi och virologi, SLU, för-
svarade tisdagen den 12 december
sin avhandling för filosofie doktors-
examen med titeln “The Prion
Protein in Normal Cells and Disease
– Studies on the Cellular Processing
of Bovine PrPC and Molecular
Characterization of the Nor98
Prion”. Opponent var professor
Mark Rogers, University College
Dublin, Irland.

I Norge upptäcktes 1998 en ny prion-
sjukdom hos får, Nor98. Fall av Nor98
har även diagnostiserats i ett flertal euro-
peiska länder, inklusive Sverige.

Det unika smittämne som orsakar 
prionsjukdomar består till största delen
av ett felveckat protein, ”prion” (proteinös
infektiös partikel). Detta protein finns
också i en normal, frisk form hos alla
ryggradsdjur utan att orsaka sjukdom. 

Avhandlingen studerar den typen av
prioner som uppträder hos får drabbade
av Nor98. Resultaten visar att en Nor98-
prion har en karaktäristisk felveckning
som är skild från scrapie-prioner. Vidare

uppdagades att Nor98-prioner uppvisar
slående likheter med prioner från männi-
skor drabbade av Gerstmann-Sträussler-
Scheinkers syndrom (GSS). GSS är en
åkomma som orsakas av en mutation i
priongenen, men hos får drabbade av
Nor98 har man inte kunnat finna någon
motsvarande mutation. Dessa resultat,
tillsammans med observationer att
Nor98 endast drabbar enskilda djur i en
flock, och att de drabbade djuren är rela-
tivt gamla, tyder på att sjukdomen kan
vara en åldersrelaterad spontan föränd-
ring av strukturen hos friskt prionprotein
till den sjuka formen. Resultaten om
Nor98 kan leda till nya typer av dia-
gnostik och behandling av prionsjuk-
domar.

I studier av normalt prionprotein från
ko i cellkultur upptäcktes också att prion-
proteinet genomgår två klyvningar i sin
proteinkedja, vilket ger upphov till två
fragment som lösgörs från cellen och
återfinns utanför. Ett av dessa fragment
finns i hjärnan hos en rad olika djur, 
vilket tyder på att samma processer också
sker i djuret. Vidare påträffades en alter-
nativ typ av utsöndring av normalt
prionprotein från cellen via fettblåsor,
exosomer. Denna typ av utsöndring kan
ha betydelse för funktionen hos normalt
prionprotein och/eller spridning av prion-
smitta. 

De upptäckter som gjorts under
avhandlingsarbetet skulle kunna ge nya
infallsvinklar för att förebygga uppkoms-
ten av prionsjukdomar.  ■

disputationer

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida www.svf.se hittar du såväl fasta tjänster som
kortare vikariat under rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och titta redan idag!
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Vad innebär det egentligen att vara
medlem i SVS (Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap) och hur 
kommer jag med i dess sektioner?
Frågorna besvaras av Christina
Arosenius, generalsekreterare för
SVS.

Fråga 
Det står i er information att jag automa-
tiskt är medlem i SVS genom min med-
lemsavgift till veterinärförbundet, vad
innebär det? Är jag också automatiskt
medlem i en sektion? Hur blir jag
annars medlem i sektionerna och vad
kostar det?

Svar 
Alla veterinärförbundets medlemmar är
också medlemmar i SVS och kan ta del
av och delta i SVS olika aktiviteter. Man
blir dock inte automatiskt medlem i en
sektion utan måste anmäla sig till det.
Det gör man enklast genom att kontakta
förbundskansliet och tala om vilken/

vilka sektioner man vill bli medlem i,
sedan faktureras man automatiskt för
medlemsavgiften/avgifterna. 

Sektionerna arbetar självständigt med
egna styrelser och egen ekonomi.
Oavsett vad man är intresserad av och
vilka djur man arbetar med, finns det en
sektion som passar. Det finns också en

sektion för dem som är intresserade av
livsmedelshygien. Man kan gå med i en
eller flera sektioner om man vill. Genom
att bli medlem kan man se till att hålla
sig ajour med senaste nytt inom sitt
område. Man får viktig information om
litteratur och kurser samt möjlighet att
påverka aktuella frågor som berör det
egna veterinära yrkesområdet. Det är 
t ex sektionerna som är förbundets sak-
kunniga i besvarande av olika remisser. 

Flera sektioner erbjuder årligen kurser
med internationella föreläsare – genom
att vara medlem kan man ofta delta med
rabatt. Några sektioner är också anslutna
till motsvarande europeiska samman-
slutning och sektionsmedlemmarna
erbjuds därmed billigare kongressavgif-
ter vid internationella möten.

Att vara medlem i sektionen erbjuder
möjlighet till kontakt med kolleger med
samma intressen. Mer information om
de olika sektionerna hittar man på SVFs
hemsida: www.svf.se under knappen
SVS. Där ser man också vad ett med-
lemskap kostar.

Christina Arosenius

Hur fungerar mitt medlemskap i SVS?

❘ ❙❚ fråga förbundet

Regeringsuppdrag dras 
tillbaka från Djurskydds-
myndigheten
❘❙❚❘ Regeringen har i sin budgetproposition
föreslagit att Djurskyddsmyndigheten ska
avvecklas den 30 juni 2007. Detta får
konsekvenser för de regeringsuppdrag

som myndigheten har arbetat med. Den 
2 november beslutade regeringen att
återkalla fem uppdrag och ändra rappor-
teringsdatumet för ett sjätte. Följande
uppdrag drogs tillbaka:

Utvärdering av hanteringen av anmäl-
ningar om brott mot djurskyddslagen,
uppdrag angående arbetsuppgifter vid 
de djurförsöksetiska nämnderna, uppdrag
angående användning av elektricitet i djur-
försök, uppdrag att utreda finansieringen

av djurskyddskontrollen på cirkusar och
uppdrag att följa utvecklingen av lokaler
för djur i viss undervisning.

Regeringen ändrade även i Djur-
skyddsmyndighetens uppdrag att redovisa
hur arbetet med att uppdatera myndig-
hetens föreskrifter har genomförts. Detta
uppdrag ska nu rapporteras den 30 juni
2007.
Källa: pressmeddelande från Djurskydds-

myndigheten den 22 november. ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Veterinärförbundets styrelse träffa-
des för årets sjätte möte den 8
november, dagen innan veterinär-
mötet. Styrelsen diskuterade
bland annat förslaget
om nya regler för
a-kassan.

HÖJD AVGIFT I A-KASSAN
Vid förbundsstyrelsens sammanträde
den 8 november informerades om de 
av den nya regeringen föreslagna änd-
ringarna i arbetslöshetskassan.

Dagens a-kassesystem bygger på att
medlemmen själv betalar tio procent
genom avgifter och 90 procent är skatte-
finansierat. Regeringen vill höja graden
av självfinansiering vilket innebär höjda
avgifter. För veterinärförbundets med-
lemmar skulle det enligt beräkningar
innan den 8 november medföra en
ökning från dagens 90:-/månad till
drygt 300:-/månad. Senare beräkningar
justerade ner månadsavgiften till totalt
240:-/månad för akademikerförbunden.
I förslaget ligger också önskemål om
obligatoriskt medlemskap från 1 januari
2008.

ÄNDRAD ADMINISTRATION AV AEA
AEA (Akademikernas Erkända Arbets-
löshetskassa) har erbjudit sig att ta hand
om administration och aviseringar från
förbunden. SVF-styrelsen ställde sig
positiv till detta för att minska arbetet
på kansliet och frigöra resurser till annat
som kan vara svårt att hinna med idag.
Förbundet ligger dessutom idag ute

med pengar som medlemmar inte har
betalat, eftersom avgiften till AEA för-
skottsbetalas. Denna kostnad försvinner
om AEA administrerar medlemsavgif-
terna själv i fortsättningen. Det blir
också en fördel med uppdelad avgift så
att medlemmarna ser vad som är med-
lemsavgift och vad som är a-kasseavgift.

VETERINÄRUTREDNINGEN
Veterinärutredningen rullar på. Den är
öppen för synpunkter från alla. Man
kan gå in via Jordbruksdepartementets
hemsida och lämna synpunkter. Till i
slutet av november skulle idéer och för-
slag avseende krisberedskap och konkur-
rensfrågor lämnas.

DJURSKYDDSKOMMITTÉN
Utformningen av SVFs djurskyddskom-
mittés framtida instruktion och arbets-
former är i stort sett klara, och presente-
rades för förbundsstyrelsen.

AVF OCH FVF
AVFs (Anställda veterinärers förening)
och FVFs (Företagande veterinärers för-

ening) ordförande informerade om sina
respektive föreningars verksamheter.
Det är ”klös” på båda hållen och båda
tycker att det har blivit bra med omor-
ganisationen av veterinärförbundet.
AVF vill att alla ska vara uppmärksam-
ma i remissarbetet om något dyker upp
som påverkar arbetsförhållanden. Ett
tiotal FVF-medlemmar har gått kurser
och deltagit i seminarier i SACOs regi
om egenföretagande. SVF är med och
stödjer denna verksamhet.

FVE
Svenska veterinärer har under senare år
tagit plats i många delar av den euro-
peiska veterinärfederationen FVEs orga-
nisation. FVE får allt större betydelse 
för att påverka vad som sker på det vete-
rinära området i Europa och som lobbyist
inom EU. Sverige och de övriga nordiska
veterinärförbunden vill nu att FVE även
blir del av WVA (World Veterinary
Association), vilket läggs fram som ett
förslag på kommande generalförsamling
i federationen.

ÅSA BERGQUIST
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❘ ❙❚ från styrelsen

Rapport från förbundsstyrelsen
i november 2006

SSI återkallar Scandivets 
tillstånd att sälja röntgen-
utrustning
❘❙❚❘ Statens strålskyddsinstitut (SSI) återkal-
lar företaget Scandivets tillstånd att sälja
röntgenutrustning till landets veterinärer.
Scandivet har – i strid med gällande regler

– vid upprepade tillfällen sålt utrustning
till veterinärer som saknar tillstånd att
inneha sådan.

– Används utrustningen på ett felaktigt
sätt, eller om strålskärmningen i lokalerna
är bristfällig, kan allmänhet och personal
utsättas för onödiga risker, säger Helene
Jönsson, strålskyddsinspektör på SSIs av-
delning för personal- och patientstrålskydd.
Källa: Pressmeddelande från SSI den 29

november 2006. ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR OCH DISKUSSION
Akut oxalatnefros och akuta interstitiella renala blöd-
ningar. Etiologisk diagnos: etylenglykolförgiftning. 

Njurvävnaden är kraftigt hyperemisk och intersti-
tiellt, mellan njurtubuli, iakttas akuta, diffusa blöd-
ningar. I många tubulilumina förekommer ljusgula,
semitransparenta kristaller arrangerade i rosett- och
prismaliknande formationer (Figur 2, svart pil). De
iakttagna kristallernas utseende är typiskt för oxalat-
kristaller. Påvisandet av ett stort antal dylika kristaller
i tubulilumina är patognomont för etylenglykolför-
giftning hos hund och katt. Oxalatkristaller kan också
ses histologiskt i njurarna vid diverse kroniska njur-

skador, men då endast i litet antal. Blödningarna i
interstitiet kan troligen förklaras av akuta mikro-
kärlskador, sekundära till njursvikten/uremin (detta
fynd förekommer inte regelmässigt vid denna in-
toxikation). Makroskopiskt är förändringarna ofta
diskreta vid etylenglykolförgiftning. Det vanligaste
fyndet är att njurarna gör ett ansvällt, ödematöst och
fuktigt intryck. 

Etylenglykol används i kylarvätska och har en söt-
aktig, för hundar och katter uppenbarligen tilltalande
smak, vilket gör att djuren gärna slickar i sig denna
giftiga vätska. Mycket små mängder krävs för att or-
saka livshotande njurskador. Etylenglykol absorberas

snabbt från magtarmka-
nalen, och metaboliseras i
levern till bland annat alde-
hyder och oxalater. Medan
aldehyderna främst ger
centralnervösa symtom,
faller oxalatkristallerna ut 
i njurtubuli och skadar
dessa, vilket, förenklat ut-
tryckt, leder till utveckling
av akut njursvikt.

Oxalatkristaller kan ock-
så fällas ut runt kärl i 
hjärnan, vilket kan reta till
en aseptisk meningit som
bidrar till de centralnervösa
symtom som vanligen upp-
träder. 

De inledande symtomen
är ofta ospecifika vid denna
förgiftning. Dödligheten är
på grund av de grava njur-
skador som utvecklas hög
om behandling inte sätts in
i ett mycket tidigt skede.

FIGUR 2. Njure. Akut oxalatnefros. I många njurtubuli observeras ljusgula, semi-
transparenta oxalatkristaller, arrangerade i rosettliknande formationer (svart pil).
HE-färgning, förstoring cirka 230 gånger.

Djurbesättningarna färre
men större
❘❙❚❘ Statistik från Statistiska Centralbyrån
visar att det totala antalet nötkreatur
minskar, meddelade tidningen Land
Lantbruk nr 45/06. I juni 2006 uppgick de
till 1 590 400 djur, vilket är en minskning
med nästan 15 000 djur eller 0,9 procent
på ett år. Samtidigt minskade antalet

mjölkkor med 5 700 kor medan antalet
övriga kor ökade något. Den största för-
ändringen mellan juni 2005 och juni 2006
bestod i att antalet kalvar minskade med
nästan 10 procent. Den genomsnittliga
besättningsstorleken fortsätter att stiga 
till i genomsnitt 48,3 kor för mjölkpro-
duktion per besättning i juni 2006. Det
genomsnittliga antalet nötkreatur per 
nötkreatursbesättning var 63,5 djur. 
1995 var motsvarande genomsnittstal
27,2 respektive 42,3.

Antalet svin och gårdar med svin blir

också färre enligt SCB. Det totala antalet
svin var i juni 2006 1 680 500, en minsk-
ning med 130 700 djur eller 7,2 procent.
Och antalet företag med svin uppgick i
juni 2006 till cirka 2 400 vilket var 380
färre än i juni 2005. Samtidigt ökar stor-
leken på besättningarna. Den genom-
snittliga storleken på en besättning med
slaktsvin ökade från 471 djur till 495 
djur mellan juni 2005 och juni 2006. De
senaste elva åren har den genomsnittliga
besättningsstorleken för slaktsvin mer än
tredubblats.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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■  Nedanstående uppgifter är hämtade
från Läkemedelsverkets hemsida
www.lakemedelsverket.se. Där kan Du
söka efter utförligare information om
läkemedlen. Ytterligare upplysningar
finns även på www.fass.se.

Godkända läkemedel
Carprodyl, 20 mg tablett Rx, 50 mg
tablett Rx 

Datum för godkännande: 
2006-09-28 

Innehavare av godkännande för för-
säljning: Ceva Vetpharma AB, Lund 

ATC-kod: QM01A E91 (carprofen) 
Carprodyl är ett generikum till i

Sverige godkända Rimadyl (Pfizer ApS,
Animal Health). 

Godkända indikationer: Behandling av
inflammation och smärta vid kroniska
inflammatoriska tillstånd i muskler,
leder och skelett, t ex osteoartros. 

Vetoryl, 30 mg kapsel, hård, Rx; 60 mg
kapsel, hård, Rx; 120 mg kapsel, hård, Rx 

Datum för godkännande: 2006-10-20 
Ombud: Orion Corporation, Orion

Pharma Animal Health, Åbo, Finland 
ATC-kod: QH02C A01 (trilostan) 

Den aktiva substansen trilostan ingår 
ej i något i Sverige tidigare godkänt
veterinärläkemedel. 

Godkända indikationer: För behand-
ling av hypofys- och binjurerelaterad
hyperadrenokorticism (Cushings
syndrom) hos hund. 

Godkänd indikation
GastroGard, 370 mg/g oral pasta

Datum för godkännande: 2006-10-06
Ombud: Veter AB, Södertälje 
Indikationsområdet ändras till att lyda

enligt följande: (Häst:) ”För behandling
och förebyggande av magsår.”
(Dosering, se produktresumé.)

Godkänd dosering
GastroGard, 370 mg/g oral pasta

Datum för godkännande: 2006-10-06
Ombud: Veter AB, Södertälje
Doseringsavsnittet uppdaterat.

(Fullständig dosering, se produkt-
resumé.)

Läkemedel godkända av
Europeiska Kommissionen
Cerenia, 16 mg tablett Rx, 24 mg tablett
Rx, 60 mg tablett Rx, 160 mg tablett Rx,
10 mg/ml injektionsvätska, lösning Rx

Datum för godkännande: 2006-09-29
Ombud: Orion Pharma AB,

Sollentuna
ATC-kod: QA04A D90 (maropitant)
Den aktiva substansen maropitant

citrate ingår ej i något i Sverige tidigare
godkänt veterinärläkemedel.

Godkända indikationer; tabletter: För
förebyggande behandling av kräkning,
inklusive sådan som orsakas av kemo-
terapi; För behandling av kräkning i
anslutning till behandling med Cerenia
injektionsvätska, lösning och i kombi-
nation med annan stödjande behand-
ling; För förebyggande behandling av
kräkning som orsakas av åksjuka.

Godkända indikationer; injektions-
vätska, lösning: För förebyggande
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läkemedel

Övre luftvägssjukdomar hos häst – ÅRETS KURS

Professor, Norm G. Ducharme, DMV, MSc, DipACVS, Cornell
University, Faculty of the Veterinary Medicine, USA.

Dr. Ducharme är en värdsledande veterinär  inom övre luft-
vägskirurgi hos häst. 

Safia Barakzai, BVSc MSc CertES (Soft Tissue) DipECVS MRCVS,
The Royal (Dick) School of Veterinary Studies, The University of
Edinburgh, UK. 

Dr. Barakzai har en europeisk diplomate inom kirurgi och har
nyligen givit ut en bok i ämnet – Handbook of Equine
Respiratory Endoscopy.

MRI hos häst – ÅRETS AKTUELLA INSLAG

Dr Rachel Murray, MA VetMB MS PhD MRCVS DipACVS
DipECVS, Animal Health Trust, UK.

Dr. Murray kommer att föreläsa om MRI-diagnostikens möjlig-
heter och begränsningar ur en klinisk synvinkel.

Kursen arrangeras 1–2 februari 2007 på Yasuragi Hasseludden,
www.yasuragi.se.

Anmälan och övrig kursinfo hänvisas till kursens hemsida:
www.aexp.se/events/hast2007, e-post: annika.hoglund@aexp.se.

arrangerar

➤
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behandling av kräkning, utom sådan
som orsakas av åksjuka; För behandling
av kräkning, i kombination med annan
stödjande behandling.

Nobilis Influenza H5N2, injektions-
vätska, emulsion Rx

Datum för godkännande: 2006-09-01
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Intervet International BV,
Boxmeer, Nederländerna

ATC-kod: QI01A A23 (aviärt influen-
savirusvaccin)

Inaktiverat helvirusantigen av fågel-
influensavirus, subtyp H5N2 ingår ej 
i något i Sverige tidigare godkänt veteri-
närläkemedel

Godkända indikationer: För aktiv
immunisering av kycklingar mot fågel-
influensa typ A, subtyp H5. Effekten
har bedömts på grundval av preliminära
resultat hos kycklingar. Reduktion av
kliniska symtom, dödlighet och utsönd-
ring av virus efter challenge kunde 

påvisas tre veckor efter vaccineringen.
Serumantikroppar kan förväntas finnas
kvar i minst 12 månader efter admini-
strering av två doser vaccin

Poulvac Flufend H5N3 RG, injektions-
vätska, emulsion Rx

Datum för godkännande: 2006-09-01
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Fort Dodge Animal Health
Ltd (UK), Southampton,
Storbritannien

ATC-kod: QI01A A23 (aviärt 
influensavirusvaccin)

Inaktiverat rekombinant fågelinfluensa-
virus av subtyp H5N3 ingår ej i något 
i Sverige tidigare godkänt veterinärläke-
medel

Godkända indikationer: För aktiv
immunisering av kycklingar och
Pekingankor mot fågelinfluensa virus,
typ A, subtyp H5. Kycklingar – Reduk-
tion av mortalitet och virusutsöndring
efter infektion. Immunitetsutveckling

med start från 3 veckor efter andra
injektionen. Pekingankor – Reduktion
av kliniska symtom och virusutsöndring
efter infektion. Immunitetsutveckling
med start från tre veckor efter andra
injektionen.

Duration av immunitet hos kyck-
lingar och Pekingankor har ännu ej
fastställts.

Meddelande om indragning
av läkemedel

Pirsue, pirlimycin, intramammär 
lösning 5 mg/ml, tillhandahålls inte 
fr o m 1 november i år.

Ytterligare information kan fås av
produktchef Johanna Zingmark, Orion
Pharma Animal Health, 
tel: 08-623 64 40.

N O R D VA C C

➤

läkemedel
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SVENSKA

■ Nya
1–2/2 -07. KURS I ÖVRE LUFTVÄGSSJUK-
DOMAR HOS HÄST SAMT INSLAG OM MRI 
HOS HÄST arrangeras på Yasuragi
Hasseludden av SVS Hästsektionen.
Info: www.aexp.se/events/hast2007, 
e-post annika.hoglund@aexp.se

23–24/2 -07. KURS I KÄKKIRURGI: NON-INVA-
SIVE JAW FRACTURES REPAIRED arrangeras i
Helsingborg av SPUV, SweVet Piab AB.
Info: Carina Andersson, 
tel: 0416-258 16, e-post: 
carina.andersson@swevet.se, 
hemsida: www.swevet.se 
(se annons i denna tidning)

21–22/3 -07. KURS I RÖNTGENDIAGNOSTIK

arrangeras i Göteborg av Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: www.djursjukhusforeningen.com
(se annons i denna tidning)

21–23/3 -07. KURS I ANESTESIOLOGI HUND

OCH KATT arrangeras i Knivsta av
Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

30–31/3 -07. KURS I KLINISK CYTOLOGI

arrangeras i Knivsta av Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: www.djursjukhusforeningen.com
(se annons i denna tidning)

30/3 -07. KURS: DEN IMMOBILA PATIENTEN

arrangeras i Stockholm av SPUV,
SweVet Piab AB. Info: Carina
Andersson, tel 0416-258 16, e-post
carina.andersson@swevet.se, hemsida
www.swevet.se 
(se annons i denna tidning)

20–21/4 -07. KURS I GASTROENTEROLOGI

HUND OCH KATT arrangeras i Helsingborg
av SPUV, SweVet Piab AB. Info:
Carina Andersson, tel 0416-258 16, 
e-post carina.andersson@swevet.se,
hemsida www.swevet.se 
(se annons i denna tidning)

20–22/4 -07. VE-TA-DAGARNA arrangeras i
Åre av Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB. Info: www.djursjuk-
husforeningen.com

12/5 -07. KURS: BLI VÄN MED DIN OPERA-
TIONSSAL arrangeras i Helsingborg av
SPUV, SweVet Piab AB. Info: 
Carina Andersson, tel 0416-258 16, 
e-post carina.andersson@swevet.se,
hemsida www.swevet.se 
(se annons i denna tidning)

12–13/5 -07. KURS I AKUTSJUKVÅRD arran-
geras i Göteborg av Svenska Djursjuk-
husföreningen Utbildning AB. Info:
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

21–25/5 -07. KURS I DENTISTRY III arran-
geras i Halmstad av ESAVS. Info:
www.esavs.org/en/artikel.php?a=273

6–8/9 -07. KURS I INTENSIVVÅRD AV HUND

OCH KATT, STEG 1 arrangeras i Göteborg
av Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB. Info: www.djursjuk-
husforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

1–5/10 -07. KURS I DENTISTRY I arrangeras
i Halmstad av ESAVS. Info:
www.esavs.org/en/artikel.php?a=272

5–6/10 -07. KURS I IMMUNOLOGI arrangeras
i Knivsta av Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. Info:
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

12–13/10 -07. KURS I ULTRALJUD GRUND

arrangeras i Uppsala av Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: www.djursjukhusforeningen.com
(se annons i denna tidning)

19/10 -07. KURS I ÖGONSJUKDOMAR arran-
geras i Hudiksvall av Svenska Djursjuk-
husföreningen Utbildning AB. Info:
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

23–24/11 -07. KURS I DERMATOLOGI STEG 1
arrangeras i Knivsta av Svenska Djur-
sjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: www.djursjukhusforeningen.com
(se annons i denna tidning)

23–24/11 -07. KURS I BLODTRYCKSMÄTNING

INOM SMÅDJURSMEDICINEN arrangeras i
Göteborg av Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. Info:
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)
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kongresser
& kurser

Försäljning av elhalsband
förbjudet
❘❙❚❘ Elhalsband för hund säljs öppet i en 
av Stockholms största djuraffärer, rappor-
terade Dagens Nyheter den 28 november.
Trots förbudet att använda halsbanden

går de att köpa både via Internet och i
butiker.

All utrustning eller anordning som ger
djur en elektrisk stöt i avsikt att styra
deras beteende är förbjuden sedan juli
2003, efter mångårig kritik från bland
annat Sveriges Veterinärförbund. Trots det
används både elhalsband och stackel
regelbundet för hunddressyr, uppger DN.
Tidningens granskaning av handeln med
de förbjudna elhalsbanden har dock visat

att även försäljarna bryter mot lagen,
nämligen marknadsföringslagen.

– Av praxis följer att man inte får mark-
nadsföra något som inte får användas.
Marknadsdomstolen har t ex uttalat sig
om produkter med narkotikapreparat som
bara kan användas på ett sätt. Att sälja
dem följer inte god marknadsföringssed
och det kan därför förbjudas, säger
Mattias Grundström, jurist på Konsument-
verket till DN.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

➤
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■ Tidigare publicerade
19–20/1 -07. KURS FÖR VETERINÄRER I

ONKOLOGI – LUMPS AND BUMPS, Helsing-
borg. Arr: SPUV, Swevet Piab AB.
(SVT 14/06)

10–11/2 -07. KURS I KANIN- OCH SMÅDJURS-
TANDVÅRD, Halmstad. Arr: Accesia AB.
(SVT 14/06)

12–16/2 -07. KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION,
HÄST. Arr: Institutionen för Kliniska
Vetenskaper (KV), SLU. 
(SVT 14/06)

12–13/5 -07. KURS I ORALT TRAUMA OCH

ORA-FACIAL REKONSTRUKTION, Halmstad.
Arr: Accesia AB. 
(SVT 14/06)

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
19–30/3 -07. KURS I INTERNAL MEDICINE I
arrangeras i Utrecht, Nederländerna, 
av ESAVS. Info: 
www.esavs.org/en/artikel.php?a=284 

10–14/4 -07. KURS I CARDIOLOGY III 
arrangeras i Salzburg, Österrike av
ESAVS. Info: 
www.esavs.org/en/artikel.php?a=300 

16–19/5-07. KURS: RETORIK I TOSCANA

arrangeras i Italien av Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: www.djursjukhusforeningen.com
(se annons i denna tidning)

16–19/5 -07. 6TH SCIVAC/ESVOT COURSE

ON DISTAL EXTREMITIES SURGERY AND

TRAUMATOLOGY arrangeras i Cremona,
Italien. Info: SCIVAC, Via Trecchi 20,
Cremona, Italien, 
tel: +39-0372-460440/403508, 
fax: +39-0372-457091, 
e-post: info@scivac.it

25/6–6/7 -07. KURS I OPHTHALMOLOGY II
arrangeras i Toulouse, Frankrike, av
ESAVS. Info: 
www.esavs.org/en/artikel.php?a=257

9–20/7 -07. KURS I DERMATOLOGY II 
arrangeras i Wien, Österrike, av
ESAVS. Info: 
www.esavs.org/en/artikel.php?a=276

11–15/7 -07. KURS I DIAGNOSTIC ULTRA-
SOUND II arrangeras i Bern, Schweiz, 
av ESAVS. Info: 
www.esavs.org/en/artikel.php?a=274

6–17/8 -07. KURS I DERMATOLOGY III 
arrangeras i Wien, Österrike, av
ESAVS. Info: 
www.esavs.org/en/artikel.php?a=277

20–24/8 -07. KURS I EMERGENCY AND

CRITICAL CARE II arrangeras i Bern,
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Vi söker en Klinikveterinär (smådjur) 
med intresse för kirurgi och ortopedi till vårt djursjukhus. Tjänsten
är ett barnledighets-vikariat under tiden 2007-04-01–2008-01-15.
Våra arbetstider är mellan 07.00–22.00 vardagar och 08.00–17.00
lördagar, söndagar samt helgdagar. (6 timmars arbetsdag samt 1
lördag eller söndag var tredje vecka = heltid).

Välkommen i vårt glada gäng!

Sista ansökningsdag är den 15 januari 2007.

Box 1257, 501 12 Borås
Tel: 033-20 54 50

E-post: ullag@blastjärnan-boras.com
BORÅS

➤

SEMESTERVIKARIER!
Vi söker två klinikveterinärer (smådjur) till vårt djursjukhus under

juni–augusti. Sista ansökningsdag är 1 februari 2007.

Våra arbetstider är mellan 07.00–22.00. Vi har 6 timmar arbetsdag
+ en lördag eller söndag var 3:e vecka.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN 
till

BORÅS

Box 1257, 501 12 Borås
E-post: ullag@blastjarnan-boras.com

Tel: 033-20 54 50
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Schweiz, av ESAVS. Info:
www.esavs.org/en/artikel.php?a=278

30/8–3/9 -07. KURS I SOFT TISSUE SURGERY

arrangeras i Wien, Österrike, av
ESAVS. Info: 
www.esavs.org/en/artikel.php?a=288 

3–7/9 -07. KURS I CARDIOLOGY I arrangeras
i Luxemburg av ESAVS. Info:
www.esavs.org/en/artikel.php?a=271

3–7/9 -07. KURS I FELINE MEDICINE &
SURGERY III arrangeras i Zürich, 
Schweiz, av ESAVS. Info:
www.esavs.org/en/artikel.php?a=260

17–21/9 -07. KURS I EXOTIC PETS MEDICINE

& SURGERY arrangeras i Brno, Tjeckien,
av ESAVS. Info: 
www.esavs.org/en/artikel.php?a=280 

22–26/9 -07. KURS I NEUROPATHOLOGY

– INTENSIVE COURSE FOR PATHOLOGISTS,
NEUROLOGISTS AND MRT USERS arrangeras
i Bern, Schweiz, av ESAVS. Info:
www.esavs.org/en/artikel.php?a=302 

1–5/10 -07. KURS I ENDOSCOPY INTENSIVE

COURSE arrangeras i Giessen, Tyskland,
av ESAVS. Info: 
www.esavs.org/en/artikel.php?a=275

6–10/10 -07. KURS I NEUROLOGY II arran-
geras i Bern, Schweiz, av ESAVS. Info:
www.esavs.org/en/artikel.php?a=282 

13–17/10 -07. KURS I NEUROLOGY III /
ADVANCED NEUROLOGY / NEUROSURGERY

arrangeras i Bern, Schweiz, av ESAVS.
Info:
www.esavs.org/en/artikel.php?a=283 

20–24/10 -07. KURS I NEUROLOGY I arran-
geras i Bern, Schweiz, av ESAVS. Info:
www.esavs.org/en/artikel.php?a=281 

31/10–4/11 -07. KURS I OPHTHALMOLOGY

AND INTERNAL MEDICINE – EXCELLENCE IN

VETERINARY THERAPY arrangeras i Palma
de Mallorca, Spanien, av ESAVS. Info:
www.esavs.org/en/artikel.php?a=291 

19–30/11 -07. KURS I INTERNAL MEDICINE III
arrangeras i Utrecht, Nederländerna, 
av ESAVS. Info: 
www.esavs.org/en/artikel.php?a=285 

■ Tidigare publicerade
10–14/1 -07. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE IV EXTREMITIES, Tyskland.
(SVT 8–9/06)

7–11/2 -07. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE V INTEGRATED, Tyskland.
(SVT 8–9/06)

7–11/2 -07. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE FOR HORSES AND COMPANION

ANIMALS (modul 1 av 5 ”Cervical”),
Tyskland. (SVT 14/06)

29/3–1/4 -07. XIIITH EUROPEAN FECAVA
CONGRESS arrangeras i Dubrovnik,
Kroatien. (SVT 15/06) 

25–27/4 -07. WORLD VETERINARY DENTAL

CONGRESS, Brasilien. 
(SVT 8–9/06)
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VETERINÄR till 
smådjursmottagning

Hel- eller deltid.

Veterinär Fälth AB
Veterinärhuset

Axel Rooths gata 17
341 37 LJUNGBY

0372-83900
mikael.falth@veterinarfalth.se

KVL - The Royal Veterinary and AgriCultural University
Bülowsvej 17 - DK-1870 Frederiksberg C
Tel +45 3528 2828 - www.kvl.dk

KVL carries out technically advanced research and education within the veterinary, agricultural and 
human nutrition areas - as well as related fields of natural science. The university has 3.500 students 
(incl. approx 400 PhD students), 1.700 man years and an annual turnover of DKK 1.2 billion. 

In accordance with KVL’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals 
regardless of gender, age, ethnicity or religion. 

For more information on KVL see uk.kvl.dk

KVL, Department of Large Animal 
Sciences wishes to appoint a professor 
of Equine Orthopedics from April 1st

2007 or as soon as possible thereafter. 

The professor’s duties will comprise 
research and teaching in Equine 
Orthopedics. 

The appointee should have qualifi-
cations within one or more of the 
following areas:

• Pathogenesis, diagnosis and 
surgical treatment of diseases and 
disorders in orthopaedic relevant 

structures as joints, tendons, 
ligaments and bones

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

In order to apply for the post, please 
refer to the complete job advertisement. 
The advertisement is available at 
www.kvl.dk/job

The deadline for applications is 
February 1st, 2007 at 12.00 noon.

PROFESSOR 
of Equine Orthopedics
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26–27/4 -07. 20TH NKVET SYMPOSIUM

”PERINATAL DEATH IN DOMESTIC ANIMALS”,
Island. 
(SVT 14/06)

17–21/6 -07. XIII INTERNATIONAL CONGRESS

IN ANIMAL HYGIENE 2007, Tartu, Estland.
(SVT 16/05)

19–23/8 -07. WORLD CONGRESS OF WSAVA,
Sydney, Australien. 
(SVT 7/06)

12–15/9 -07. XV CONGRESS OF THE WORLD

VETERINARY POULTRY ASSOCIATION

(WVPC2007), Kina. 
(SVT 10/06)

5–8/10 -07. CONFERENCE OF THE INTER-
NATIONAL ASSOCIATION OF HUMAN-ANIMAL

INTERACTION ORGANIZATIONS (IAHAIO),
Tokyo, Japan. 
(SVT 4/06)

20–25/8 -08. WORLD CONGRESS OF WSAVA,
Dublin, Irland. 
(SVT 7/06)
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

BO EBERHARDSON 070-588 58 81
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20
MIKAELA HEIDRICH 070-540 93 17  
PER JONSSON 0155-28 33 18
PER SAHLANDER 0171- 44 20 93
ELÖD SZANTO 0501-101 68
MARGARETA WIDELL 018-31 50 28

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
TORKEL EKMAN 018-38 44 11 

Vice ordförande
KARINA BURLIN 08-591 206 83

Sekreterare
ARJA KAUTTO 070-373 51 45

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 044-10 60 51

HANS BOSTRÖM 070-347 85 55
CATHARINA ELIASSON 070-573 57 99
LARS-ERIK STABERG 070-604 06 45

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35

Sekreterare
LENNART GRANSTRÖM 070-642 36 23

Kassör
ANNE BRUNBERG 070-668 77 16

Suppleant
INGER BACKLUND 08-510 250 68

Tidigare riksföreningar inom Sveriges
Veterinärförbund (DVF, BVF, SYVF, FVET,
VIAT, FVVI, DaVF) ingår från 1 januari
2006 inte längre i förbundets organisation. 

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

THERESE EDSTRÖM

KARIN GRANATH

ANNE HAGLUND

ANNA INGVAR FORSLID

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
THERESE EDSTRÖM

Sekreterare  
AINA MOE BÄCK

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
ANNA INGVAR FORSLID

Sekreterare 
THOMAS MANSKE

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
ANNE HAGLUND

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN GRANATH

Sekreterare
ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
MARIE FLÖISBON

➤

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Kalix – tillsvidare 100 % (dnr. 06-10997/06)

Karlskrona – tillsvidare 100 % (dnr. 06-10998/06)

Norrköping – tillsvidare 100 % (dnr. 06-10999/06)

Stenungsund – tillsvidare 100 % (dnr. 06-11000/06)

Vårgårda – tillsvidare 100 % (dnr. 06-11001/06)

Älmhult – tillsvidare 100 % (dnr. 06-11002/06)

Örnsköldsvik – tillsvidare 100 % (dnr. 06-11003/06)

Hudiksvall – långtidsvikariat 100 % (dnr. 06-11004/06)

Ånäset – tillsvidare 100 % (dnr. 06-11005/06)

Norra Storsjön – långtidsvikariat 100 % (dnr. 06-11006/06)

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 8 januari 2007 eller enligt annons.

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

Midvinternattens köld är hård
Stjärnorna gnistra och glimma
Alla sova i stad och gård
Djupt under midnattstimma 
Månen vandrar sin tysta ban 
Passaten parkerad vid trottoar’n
Mobilsamtal om sjuka kraken 
Endast distriktsveterinären är vaken

Står strax där i ladugårdslarm
Klädd i rocken den gröna
Söker med armen i kossans tarm 
Svaret varför hon stönar 
Knappt har han kliniska fynden tytt 
Innan mobilen den ringer på nytt 
Bonden går för att vila 
Distriktarn mot bilen raskt ila 

Nästa klient är en hästägartjej
Hon möter distriktarn i tårar 
Hon trodde BotVax var en onödig grej 
Distriktarn tänker ”ack dårar”
Brunte åt från sin höboll glatt 
Nu botulismen hans andningskraft ta’tt 
Hans julefrid blev en helt annan
Skjuten en kula för pannan

Ett på natten och magen tom 
Distriktarn stannar vid grillen 
Låt mig få julefrid nu, hans önskan from
Drömmer om skinkan och sillen 
Hoppet om julfrid flyr strax bort 
Hans ton i luren blir snäsig och kort 
När sluddriga festprissar skräna 
”Vad väger det tjuren har mellan bena?”

Tänker tillbaka på eftermidda’n 
Med Kalle Ankas kvack i ruta 
Julklappshögen under julegran 
Mobilen började tuta 
Sade till frugan ”jag kommer strax” 
Åkte iväg för att rädda en tax
Tider ska distriktarn ej lova 
När han kom hem hade barnen gått att sova 

Efter en sväng till kliniken sin
Att hjälpa en tik att föda 
Får han till slut i sitt hem kliva in 
Ögonen trötta och röda 
Uppför trappan han sist på tå
Nalkas att se sina kära små 
Lovar medan ögonen tåras 
Nästa jul ska här f-n inte jouras
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PETER ZAFF i Viktor Rydbergs anda
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Prenumerationspris 2006
Sverige: 1 110 kronor + moms.
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.
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Privatanställdas pensions-
medförande lön 2006

Procenttalen för lönekapning och 60-
delsreduktionen har fastställts till 2,9
respektive 1,0 procent för år 2006.

I den kollektivavtalade ITP-planen
finns två regler som begränsar
genomslagskraften i en löneförhöjning
när tjänstemannen har mindre än fem år
kvar till pensionen: reglerna om löne-

kapning och om 60-delsreduktion.
Procenttalen bestäms varje år av PTK
och Svenskt Näringsliv.

Lönekapning innebär att lönehöj-
ningar under de fem sista åren före pen-
sioneringen begränsas till 1,5 gånger
summan av generella lönehöjningar och
procentuellt bestämda potter. Sextion-
delsreduktionen innebär att av den del
av lönehöjningen som är större än infla-
tionen får bara så många sextiondelar
räknas in i den pensionsmedförande
lönen som tjänstemannen har månader
kvar till pensionsåldern. ■

förhandlingsnytt

PERSONNOTISER

Födelsedagar i januari 2007

DAGMAR MOREIN, Vimmerby, 100 år
den 12/1
GUNNAR WIDÉN, Trollhättan, 90 år 
den 30/1
NILS EWERLÖF, Skänninge, 80 år den 4/1
BENGT BERGRAHM, Järfälla, 75 år 
den 1/1
LARS GLEISNER, Horred, 75 år den 7/1
KLAS ELMGREN, Färgelanda, 75 år 
den 26/1

AXEL LUNSJÖ, Helsingborg, 75 år 
den 26/1
HANS BOSTRÖM, Lindesberg, 60 år 
den 2/1
AGNETA ALDERIN, Vassmolösa, 60 år 
den 20/1
KHALIL GARMIANI, Årjäng, 50 år den 1/1
CARINA ÅKESSON, Kalmar, 50 år 
den 13/1
THERESE EDSTRÖM, Mölndal, 50 år 
den 15/1
MAGNUS DANIELSON, Frändefors, 50 år
den 18/1
SUSANNE STENLUND, Uppsala, 50 år 
den 21/1 
EWA KORBUTIAK, Karlstad, 50 år 
den 21/1 
RODICA POPESCU, Uppsala, 50 år 
den 25/1 
NILS RONÉUS, Almunge, 50 år den 31/1 

Den som inte önskar få sin bemärkelsedag
publicerad i SVT måste meddela detta till
förbundskansliet eller redaktionen senast
två månader före bemärkelsedagen. 

Starta eget!
I Sollentuna utanför Stockholm finns nu tillfälle att överta en
smådjursklinik med väl inarbetad kundkrets och med möjlighet att
jobba hel- eller deltid för en eller flera veterinärer.

Vi visar kliniken och bjuder på öl och smörgås!

Välkomna söndagen den 14 januari 2007, kl. 14.00–16.00 eller 
måndagen den 15 januari 2007, kl. 17.00–19.00. Annan tid efter
överenskommelse.

Adress Edsviksvägen 86, 191 43 Sollentuna

Telefon Klinik: 08–35 50 10
Inger: 070–781 83 30
Barbro: 073–908 37 15

Annonce juni 2006.indd    1A 21-06-2006    11:53:40

SVT nr 16-06 final  06-12-12  10.43  Sida 62




