
VERIGES VETERINÄRMEDICINSKA SÄLLSKAP, SVS, hanterar de veteri-
närmedicinska sakfrågorna inom Sveriges Veterinärförbund. Sällskapet
har fått en tydligare roll i den nya organisationen som nu börjat sitt

arbete. Det känns spännande och viktigt att få ta tag i nya frågeställningar
tillsammans med engagerade och kompetenta kolleger i SVS sektioner för
olika ämnesområden. För visst finns det många områden där SVS och vete-
rinärmedicinen har en viktig uppgift att fylla.

Rubriker om fågelinfluensan som ett hot mot mänskligheten ser vi nästan
varje dag i pressen. Fortfarande är spridningsvägarna ofullständigt klarlagda.
Under den senaste tiden har dock handel och smuggling av fjäderfä och 
fjäderfäprodukter utpekats som en viktig spridningsväg.

Beslag av både levande fåglar och produkter från riskområden har gjorts
vid landets gränskontroller. Hundsmugglingen ökade vidare dramatiskt
under förra året. Därmed finns också risken att oönskade sjukdomar som
rävens dvärgbandmask och rabies kan föras in i vårt land. Det känns därför
angeläget att vi kan behålla och kanske förbättra gränskontrollen.

Vi veterinärer har en viktig uppgift att informera och påverka såväl myn-
digheter som allmänhet om riskerna, allt efter vår kompetens och förmåga.
Vi bör hålla oss framme i dessa frågor.

Hästnäringen är en mångmiljardindustri som idag sysselsätter många
människor. Antalet hästar i landet har stigit från ca 65 000 år 1972 till nu
beräknade 283 000. Med detta följer inte bara ökade krav på veterinär kom-
petens utan också att verksamheter som rör alternativa behandlingsmetoder
växer fram. Inom detta begrepp ryms både seriösa och viktiga vårdformer
som exempelvis sjukgymnastik, men också en del mindre seriösa verksam-
heter där dyra utbildningar utlovar allehanda examina inom hästområdet.
Det är således många som vill komma in på veterinärmedicinens område
och det är viktigt att vi värnar om vår roll här. Med vår breda utbildning
kanske vi till och med kan söka oss in på nya för oss veterinärer oprövade
områden.

Veterinärutbildningen i vårt land har vid utvärderingar ansetts ligga i
topp i Europa. Den ger både en bred medicinsk utbildning och samtidigt
en yrkesutbildning som ger den nyutexaminerade veterinären en stabil och
säker grund att stå på inför kommande yrkesliv. Låt oss hoppas att den höga
standard på utbildning som vi blivit vana vid kan behållas även i framtiden.
På den veterinärmedicinska grundutbildningen byggs sedan specialistut-
bildning och vidareutbildning. SVS har här en viktig funktion. Specialist-
utbildningarna är i full gång och inom smådjursområdet startar nu Steg II-
specialisering. 

Antalet nötkreatur och svin minskar i stora delar av Sverige. 
Detta medför att veterinärer som är verksamma inom dessa 
djurslagsområden får rikta in sig på ett delvis nytt arbetssätt. 
Den nya livsmedelslagstiftningen medför också en hel del 
förändringar för veterinärer under den närmaste fram-
tiden. Här finns ytterligare en viktig arbetsuppgift för 
SVS och nya och spännande utmaningar för oss alla.

PER JONSSON
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”Barfotahästar mår bäst” var rubriken
på ett debattinlägg under Brännpunkt
i Svenska Dagbladet. I början av januari
kunde man läsa om hur 13 ”hovvårds-
specialister” ifrågasatte lämpligheten
hos den veterinär som i sin profession
på Djurskyddsmyndigheten ”smuts-
kastar en ny yrkesgrupp” och dessutom
”sitter på dubbla stolar”. Veterinären
det handlar om är Göran Åkerström
och ”hovvårdsspecialisterna” tillhör
en av falangerna i den nya så kallade
barfotarörelsen.

et var nog en och annan läsare av
Brännpunkt som höjde på ögonbry-
nen när ”hovvårdsspecialisterna” fick

komma till tals i SvD. Speciellt som det är väl-
digt få som vet vad en hovvårdsspecialist är.
Om ens någon.

Barfotahästar, enligt de metoder som före-
språkas av de ”hovvårdsspecialister” som skrev i
SvD, är ett ivrigt debatterat ämne. Debatten
har förstås väckt nyfikenhet. Även bland häst-
folk finns det ”sökare” som gärna ansluter sig
till en grupp som utstrålar en fast övertygelse
och en orubblig linje som man försvarar till
varje pris. Ett pris som i flera omvittnade fall
innebär ett helt oacceptabelt lidande för hästen.

Företrädare för barfotaideologin menar i sin
debattartikel i SvD att de är motarbetade av
Djurskyddsmyndigheten, framför allt genom
veterinär Göran Åkerströms engagemang i
frågan. Enligt artikeln är han olämplig att 
”utreda” hovvårdarnas verksamhet beroende på
sin bakgrund på hovslagarskolan i Skara och
den egna hovvårdskliniken.

Vad handlar det om egentligen? Är det en
debatt mellan en handfull personer som sökt
sig en ny näring och en enskild tjänsteman,
eller är problemet betydligt större än så?

❘ ❙❚ reportage

TEXT OCH BILD: SUZANNE FREDRIKSSON
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Mår barfota hästar bäst?

D

Göran Åkerström, Djurskyddsmyndigheten, har hamnat i hetluften sedan han som
anställd på Djurskyddsmyndigheten fått i uppdrag att granska de så kallade hov-
vårdsspecialisterna.
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Veterinärtidningen besökte Göran Åkerström
på hans arbetsplats hos Djurskyddsmyndig-
heten i Skara där han sedan i juni 2005 har ett
halvtidsvikariat som handläggare på sällskaps-
djursenheten. 

GÖRAN BERÄTTAR lite om sitt jobb som mest
handlar om rutinärenden. Självklart ligger hov-
vård Göran varmt om hjärtat. Han har varit
chef på hovslagarskolan i sju år och han driver
en egen hovvårdsklinik.

– Med anledning av debattartikeln i SvD vill
jag klarlägga att det inte är en utredning säll-
skapsdjurenheten gör utan en undersökning
vars resultat kommer att presenteras som en
rapport till alternativbehandlingsrådets hearing
i början av mars, säger Göran. Han bemöter
också kritiken att han skulle vara olämplig
beroende på sin egen verksamhet och sin tidi-
gare koppling till hovslagarskolan.

– Myndigheten har en policy gällande
bisysslor och när jag anställdes här gjordes pre-

cis samma granskning av mig som är regel vid
alla anställningar. För tydlighetens skull kan
det vara bra att påpeka att jag inte skor några
hästar i min egen verksamhet. Jag tar som vete-
rinär emot hästar med hovproblem som remit-
teras till mig från andra veterinärer. Åtgärder
som ska utföras av hovslagare görs oftast av
hästens ordinarie på det området, kommen-
terar Göran och går vidare:

– När det ska rekryteras en person inom ett
specifikt område är urvalet i Sverige ganska
begränsat. Gällande hovar och hovproblem är
vi en handfull veterinärer med kompetens
inom hovvård. Det är givetvis omöjligt att
rekrytera någon som inte har bakgrund någon
annanstans. 

– När det gäller debatten om barfotagång
avviker inte hovslagarskolans  filosofi på något
sätt från det som tongivande personer inom
hippologin, Wrangel, Åkerblom, Magnusson 
t ex, propagerade för på sin tid. Grunden är all-
tid barfota och hovslagarskolan utbildar inga

I Strassers filosofi ingår hela
hästhållningen. Att många
hästar mår bra av utedrift
med fri tillgång till grovfoder
är dock knappast något nytt.
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smeder… Utifrån miljö och användningsom-
råde måste man utföra åtgärder som hjälper
hästen att klara av de krav som ställs på den.
Varje sådan åtgärd innebär både för- och nack-
delar, säger Göran. 

DEN DEBATT SOM BLOSSAT UPP mellan Göran
Åkerström och de så kallade ”hovvårdsspecia-
listerna” speglar bara delar av problematiken.
Att nya filosofier och metoder som t ex bar-
fotarörelsen så snabbt kan få anhängare beror
till stor del på att de som skor och verkar häs-
tar har varierande kunskap och prissättning.
Detta utgör en utmärkt grogrund för folk som
vill sälja nya idéer. 

– Det är ytterligare en faktor som talar för
hur viktigt det är att få ordning inom det
befintliga hovslageriet, menar Göran. Hovsla-
gare och hovvårdare/verkare måste i framtiden
omfattas av en tydligare lagstiftning och gärna
en legitimation. Vad handlar barfotarörelsen
om? Hur kommer det sig att man fått så stort
gehör för sina åsikter?

Det finns två grupperingar inom barfota-
ideologin. De 13 ”hovvårdsspecialisterna” som
kom till tals i SvD utövar den så kallade
Strasser-metoden. Upphovskvinnan heter
Hiltrud Strasser och är en tysk veterinär. Hon

har skrivit en mängd böcker och propagerar
inte bara för att hästarna ska gå utan skor utan
för en hel hästhållningsfilosofi.

– De tar många poäng där, kommenterar
Göran. Det finns ett stort sug efter ”naturlig-
het”. 

De som genomgått Strassers utbildning,
som är två år lång, kallar sig sedan SHP,
Strasser Hoofcare Professionals. Det finns för
närvarande ett femtontal sådana i Sverige. 

DEN ANDRA GRUPPEN tillhör AANHCP,
American Association of Natural Hoof Care
Practitioners. Uppbyggnaden av organisatio-
nen är annorlunda och den mest tongivande
personen i landet, Ove Lind, har t ex kortkur-
ser där hästägarna själva får lära sig att under-
hållsverka. Enligt en uppgift i tidningen
Ridsport har 600 personer gått kurser hos
AANHCPs svenska företrädare. 

Det finns flera stora problem förknippade
med dessa verksamheter. Det största problemet
är självklart det lidande som drabbar många
hästar i samband med att hoven ska ”göras om”
till det som ”hovvårdarna” kallar naturlig form. 
Förutom det lidande som hästarna utsätts för
vittnar veterinärer och hovslagare om att det
inte går att prata med de hästägare som blivit
”frälsta”. De har i sin kontakt med verkarna
blivit informerade om att ”du kommer att bli
ifrågasatt av omgivningen, men det är för att de
ingenting begriper”. Att hästen inte vill stödja
på hovarna ”får man vara beredd på eftersom
det är en naturlig del av härdningsprocessen
som kan ta tid”. 

– DE VETERINÄRER som stöter på hästar som
har problem med hovarna på grund av felaktig
vård kan också bli väldigt pressade. Jag pratade
med en ung kvinnlig veterinär som precis hade
börjat jobba. Hon stötte på en häst som hade
väldigt ont i hovarna. Ägaren ville inte uppge
vem som verkat hästen och inte heller ge den
smärtlindring. Det senare är ett solklart brott
mot djurskyddslagen, berättar Göran. 

DET ÄR INTE HELT LÄTT att särskilja de båda
skolorna i praktiken. Det finns betydligt mer
lättillgängligt material kring Strassers filosofi
som handlar om så mycket mer än hovarna. 

– Det är framför allt synen på smärta som
upprör, säger Göran och visar en del exempel
ur Strassers böcker: 
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”Det är svårt att rekrytera
en person med kompetens
som inte har någon bak-
grund någon annanstans.”
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”SMÄRTA ÄR DET STÖRSTA PROBLEMET när
man återskapar en sund hovform…”  

”Läkeprocessen börjar då man tar av skorna
och verkar hovarna så att de fungerar korrekt.
Men, beroende på hur allvarliga skadorna är
inne i hovarna och i resten av kroppen, är det
inte säkert att de inre organen är tillräckligt
starka för att fullfölja läkeprocessen. Lever, nju-
rar eller hjärta kan sluta att fungera och hästen
kan komma att dö inom den närmaste tiden
efter det att hovmekanismen återskapats. I
sådana här fall bör man komma ihåg att de här
hästarna skulle ha avlidit i vilket fall som helst
eftersom deras metabolism var så skadad att
deras liv redan hängde på en skör tråd.” 

”….Hos hästar som behandlas hemma kan
hela processen … sträcka ut sig över två år,
men under de rätta förhållandena kan den vara
frisk inom tre till sex månader.” 

– SOM TIDIGARE NÄMNTS är de ”rätta förhål-
landena” den hästhållning som förespråkas av
Strasser: utedrift, ständig rörelse, fri tillgång på
grovfoder och barfota. Om en häst inte funge-
rar efter att ha blivit verkad enligt hennes
metod beror det antingen på tidigare hovvård
eller att hästägaren inte följt hela konceptet 
gällande hästhållningen.

– Idén om att hästar mår bra ute, att de kan
gå barfota och få fri tillgång till grovfoder är
sannerligen ingenting nytt, men ständig bar-
fotagång ger naturligtvis en begränsad möjlig-
het till bruk av hästarna. Båda grupperingarna
framhåller att barfotahästar enligt deras modell
inte får förslitningsskador. Det kan ju bero på
att man med konstant barfotagång inte har
samma möjlighet att träna t ex sporthästar,
kommenterar Göran.

ATT HOVSLAGARKÅREN ställer sig skeptiska till
de nya aktörerna på marknaden är förståeligt.
Att de skulle känna sig hotade av ekonomiska
skäl avfärdar de tillfrågade direkt. För erfarna
och skickliga hovslagare finns det hur mycket
jobb som helst. Men det finns andra bekym-
mer förorsakade av ”de nya”. En hovslagare
berättar att han numera knappt kan rekom-
mendera någon att låta hästen gå barfota under
en period. Många hästägare har läst om bar-
fotahästarnas lidanden i t ex Ridsport och drar
genast öronen åt sig. De tror att hästen ska fara
illa och vågar helt enkelt inte lyda hovslagarens
råd.  

GÖRAN ÅKERSTRÖM LÄR FÅ STANNA i hetluften
ett tag till. Han har stort stöd bland många
hovslagare och veterinärer som vill få stopp på
det som de anser vara ett organiserat djurplågeri.

I debattinlägget på Brännpunkt skriver
representanterna för SHP (Strasser Hoofcare
Professionals) att ”Åkerström har stort infly-
tande…”. Har du det?

– Det är klart att jag har inflytande, annars
vore det väl ganska meningslöst att arbeta här.
Men jag är handläggare och kan inte fatta
några övergripande beslut. Däremot jobbar jag
och övriga på sällskapsdjursenheten vidare med
den pågående undersökningen av hovvårdarna.
Vår uppfattning är att det inte är acceptabelt
att en häst ska ha ont för att den ska gå oskodd
av principskäl, säger Göran.

Ett problem som dykt upp i samband med bar-
fotadebatten är att hästägare är rädda att följa
hovslagarnas eventuella råd om barfotagång.
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Har det kommit någonting gott ur barfota-
rörelsens framfart i Sverige?

– Jo, det har det. Det är bra att alternativ
diskuteras, men som jag sa i inledningen så är
det ingenting nytt att man utgår från att hästar
bör gå oskodda i den utsträckning som är möj-
ligt. Steget är dock långt till den sortens verk-
ning som ”hovvårdsspecialisterna” utför.

– En annan positiv effekt är ironiskt nog att
utvecklingen av sjukgaloscher tagit fart och att
det är lätt att få tag på sådana nu. Det har alla
hästägare nytta av. 

GÖRAN VILL GÄRNA att veterinärer som stöter
på hästar som har konstiga hovar eller hov-

problem som kan bero på felaktig hovvård tar 
kontakt med honom. 
Var speciellt uppmärksam på hästar som:
• är allmänt ömfotade 
• är ovilliga att röra sig
• har svårigheter att vända
• har ömhet i sulan
• har extremt låga trakter och bakåtbrutna 

tåaxlar

– Gör en klinisk undersökning, fråga ägaren
hur hästen används och vem som vårdar hovarna
och dokumentera gärna med kamera, är Göran
Åkerströms avslutande uppmaning till veteri-
närkåren.  ■

10 N U M M E R  2 • 2006 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Göran Åkerström uppmanar
veterinärer på fältet att vara
extra uppmärksamma på
hästens hovar och gärna
rapportera konstigheter till
Djurskyddsmyndigheten.

Mer att läsa

Det debattinlägg som
nämns i artikeln kan du
läsa på www.svd.se, 
leta under snabblänkar
till vänster på sidan, där 
hittar du Brännpunkt.

Vårt Medlemslån vänder sig nämligen bara till dig som är medlem 
i facket. Det ger dig en möjlighet att låna pengar till förmånliga 
villkor*. Du kan låna upp till 150 000 kronor utan säkerhet. 
Utan uppläggnings- eller aviseringsavgifter. Går du i biltankar**

finns också ett billån med bättre villkor än vanligt. 
Kontakta facket, något av våra kontor eller gå in 
på www.fsb.se/medlemslan. Du kan också 
ansöka direkt på telefon 0771-60 65 00. 

* Effektiv ränta 6,02%, januari 2006
** Effektiv ränta 5,04%, januari 2006
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Streptococcus uberis (S uberis) är
idag en av de vanligast isolerade
juverpatogenerna i olika delar av
världen. Patogenesen vid S uberis-
mastit är trots detta ofullständigt
känd. Artikeln, som baseras på en
litteraturgenomgång, ger en över-
sikt om befintlig kunskap avseende
diagnostik, förekomst, patogenes,
smittvägar, riskfaktorer, klinik,
behandling samt profylax vid S ube-
ris-mastit. Några av de nyare rön
som presenteras är betydelsen av
plasminogenaktivatorer samt frågan
om S uberis enbart är att betrakta
som en omgivningspatogen.

INLEDNING
Streptococcus uberis (S uberis) har på
senare tid fått ökad uppmärksamhet
internationellt. När olika kontrollåt-
gärder infördes vid juverhälsoproblem
minskades förekomsten av mastit orsa-
kad av så kallade kobundna bakterier.
Effekten på mastiter orsakade av så 
kallade omgivningsbakterier, t ex Esche-
richia coli och S uberis, har dock varit
ringa. I England uppges omgivnings-
bakterier orsaka ca två tredjedelar av de
kliniska mastiterna (33). I Sverige har
andelen S uberis-mastiter varit relativt
konstant under senare år (6, 58).
Utvecklingen går dock mot större gårdar
och fler lösdrifter, varför den svenska
besättningsstrukturen i framtiden mer
kan komma att likna den i t ex England.
Ibland refereras i artikeln till ”omgiv-

ningsstreptokocker” då amerikansk litte-
ratur ofta avhandlar alla mastitstrepto-
kocker utom S agalactiae inom detta
begrepp. S uberis uppges dock vara en av
de vanligast isolerade omgivningsstrepto-
kockerna (39).

DIAGNOSTIK
S uberis-bakterier är grampositiva kocker
som vid mikroskopisk undersökning ses
ligga i kedjor. På blodagar växer S uberis
med runda, genomskinliga eller grå, en
till tre mm stora, konvexa kolonier med
fuktig yta och tätare centrum. De kan
antingen uppvisa α-hemolys  (grön
hemolys) på blodagar eller sakna hemo-

lyszon (γ-hemolys) (42, 72). Serologi
(Lancefieldgruppering) ger inte en säker
typning av S uberis (37) varför man
istället använder biokemiska tester vid
typningen. På SVA ingår gramfärgning,
katalastest, CAMP-test och ”SVA-
Strept-platta” (en mikrotiterplatta med
tolv biokemiska tester) i typningen. S
uberis är esculinpositiv, katalasnegativ
och de flesta isolaten (ca 90 %) är
CAMP-negativa. Ibland kan S uberis
reagera/jäsa som enterokocker och stam-
men odlas då på en så kallad SlaBa-
platta som selekterar ut enterokocker. På
SELMA®-platta växer S uberis enbart på
blodagarfältet (Figur 1). Genom att stu-
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FIGUR 1. På SELMA®-platta växer S uberis enbart på blodagarfältet.
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dera koloniutseende på platta kan man
inte säkert skilja S uberis från andra
mastitstreptokocker (72). Man kan inte
heller säkert på koloniutseende skilja en
tydligt esculinpositiv S uberis från en
enterokock (37) vilket har betydelse i
praktiken då enterokocker är relativt
okänsliga för penicillin.

FÖREKOMST
Andelen mastiter orsakade av S uberis
rapporteras öka i flera delar av världen
(62, 68). På Nya Zeeland isolerades S
uberis i 25 procent av de mjölkprover
som analyserats på laboratorier under
1995–96 (16). Från Holland rapporteras
S uberis orsaka 20 procent av de odlings-
positiva subkliniska mastiterna (71). I
Finland isolerades S uberis i 13,7 pro-
cent av proverna från kliniska mastiter
under 2002–2003 (57). Den senaste
stora svenska undersökningen avseende
infektiösa agens isolerade vid akut 
klinisk mastit genomfördes under
2002–2003 (6). Av de totalt 1 058 dia-
gnoserna från 987 juverdelar utgjorde S
uberis 11,1 procent (Tabell 1). Vid lik-
nande undersökningar 1994–1995 (58)
och 1983 (26) utgjorde S uberis-isolaten
15,3 respektive fem procent av diagno-
serna. 

För att erhålla ett ungefärligt mått på
förekomsten av subkliniska S uberis-
mastiter i Sverige har odlingssvaren från
Mastistrip-analyser utförda på SVA de
senaste tolv åren studerats (Helle Unner-
stad, personligt meddelande, 2005). 
S uberis har isolerats i 1,7–3,0 procent
av det totala antalet undersökta juver-
delsprover med ett medelvärde på 2,5
procent. Andelen S uberis bland bakte-

riologiskt positiva prover har varierat
mellan 8,8 och 14,8 procent med ett
medeltal på 13,1 procent. Resultaten
från de svenska undersökningarna tyder
på att andelen S uberis-mastiter inte har
ökat i Sverige under den senaste tioårs-
perioden, varken avseende akut klinisk
eller subklinisk mastit.

BAKTERIELLA VIRULENSFAKTORER
Adherens och kapselbildning
En central fråga i patogenesen vid S ube-
ris-infektion är om adherens till juver-
epitelceller förekommer. En del under-
sökningar in vitro påvisar förmåga till
adherens (2) medan försöksinfektion in
vivo bara påvisar ett fåtal bakterier adhe-
renta till degenererade epitelceller (73).
Vissa tror därför att den bakteriella
adherensen in vivo inte är primär utan
möjliggörs på grund av cellskador orsa-
kade av den inflammatoriska reaktionen
(46). Olika uppfattningar råder även
avseende S uberis förmåga till invasion i
juverepitelceller (15, 53). Kapselbild-
ning sågs i en studie hos 44 procent av S
uberis-stammar isolerade från mjölk
(54). Närvaro av kapsel har kopplats till
förmåga att motstå fagocytos (46, 47).

Utnyttjande av värdproteiner
Efter experimentell infektion hittas S
uberis huvudsakligen i alveoler och
mjölkgångar (73) vilket tyder på att
bakterietillväxten tidigt i sjukdomsför-
loppet sker i mjölken. Fria och peptid-
associerade aminosyror anses vara en
bristvara i mjölk, vilket kan utgöra ett
problem för S uberis som kräver ett fler-
tal essentiella aminosyror för sin tillväxt
(40). Vid inflammation i juvret aktive-
ras enzymer som bryter ner kasein vilket
gör mjölken till ett bra tillväxtmedium
för bakterier (1). 

Det viktigaste proteolytiska enzymet
är blodplasminogen som vid juverin-
flammation läcker till mjölken och
omvandlas till plasmin (1). Man har i
försök visat att S uberis kan aktivera
bovint plasminogen till plasmin (44,
45) och S uberis har även visats kunna
binda plasmin till sin yta (48). Plasmin
lokaliserat till cellytan tros kunna
underlätta bildandet av essentiella
näringsämnen (48). Aktiveringen av
plasminogen anses ske med hjälp av 

specifika plasminogenaktivatorer: PauA
och PauB (45, 77). I en studie från 2004
visades PauA vara mycket vanligt före-
kommande bland undersökta europeiska
S uberis-isolat (78). Sekvensering påvisade
en påfallande liten variation hos PauA
från olika delar av Europa och USA
(78). Detta sammantaget med den höga
förekomsten av PauA hos undersökta S
uberis-stammar indikerar att PauA kan
ha betydelse i patogenesen vid S uberis-
infektion (78).

JUVRETS FÖRSVAR MOT S UBERIS
Inflammatoriska celler
Fagocytos och avdödning av bakterier
med hjälp av neutrofiler anses vara en
viktig försvarsmekanism vid infektion i
juvret. Vid S uberis-infektion verkar dock
neutrofilerna ha begränsad betydelse
(73). Det har tydligt visats att försöks-
infektion med en virulent S uberis-stam
orsakar ett snabbt och kraftigt tillflöde
av neutrofiler i juvervävnad och mjölk
(65, 73). Neutrofilerna verkar dock inte
kunna kontrollera tillväxten av S uberis i
juvret (65).

Variation i känslighet för neutrofilers
fagocyterande och bakteriedödande
effekter har noterats hos olika S uberis-
stammar in vitro (31). Två S uberis-
stammar, en resistent och en känslig för
neutrofilfagocytos, har i ett försök båda
uppvisat hög känslighet för fagocytos av
makrofager (28). Vissa menar att
makrofagen kan vara den primära fago-
cyterande cellen vid S uberis-infektion
(73). Man tror även att makrofagen kan
ha betydelse i det tidiga cellulära
immunsvaret då man påvisat makrofa-
ger, som fagocyterat S uberis-bakterier, i
nära anslutning till lymfocyter i intersti-
tiet sex dagar efter försöksinfektion (73).

Cytokinproduktion
Cytokiner reglerar de inflammatoriska
och immunologiska reaktionerna på
flera olika nivåer (67). Tidigare fanns
liten kunskap om cytokinsvaret vid S
uberis-infektion, men nyligen publicera-
des två rapporter där man påvisat ett
flertal cytokiner i mjölk såsom tumor
necrosis factor α (TNF-α), interleukin
1β (IL-1β), IL-8, IL-10, IL-12 samt
interferon γ (IFN-γ) i samband med
sådan infektion (4, 65). Ökningen av
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År Andel S uberis-infektioner
(procent)

2002–2003 11,1   
1994–1995 15,3
1983 5

Tabell 1. ANDEL (%) STREPTOCOCCUS UBERIS-
INFEKTIONER I SVERIGE VID AKUT KLINISK MASTIT

ÅR 2002–2003 OCH 1994–1995, SAMT VID

KLINISK MASTIT ÅR 1983*.

*Bengtsson och medarbetare 2002–2003 (6): 
Totalt 1 058 diagnoser från 987 juverdelar. Nilsson
och medarbetare 1994–1995 (58): Totalt 837 
diagnoser från 788 juverdelar. Funke 1983 (26):
Totalt 856 diagnoser från 789 kor.
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somatiska celler i mjölk föregick dock
ökningen av vissa cytokiner, varför
andra inflammationsmediatorer än
dessa kan vara inblandade i den initiala
rekryteringen av leukocyter till juvret
vid S uberis-infektion (65). 

RESULTAT AV INFLAMMATIONEN
Det inflammatoriska svaret hos värddju-
ret lyckas ibland effektivt bekämpa och
eliminera den invaderande patogenen.
Ibland misslyckas dock elimineringen av
S uberis från juvret (även vid antibiotika-
behandling) och infektionen övergår då
i ett kroniskt, ofta subkliniskt stadium
(74). Varför detta sker är ofullständigt
känt. Det har dock in vitro visats att 
S uberis kan persistera intracellulärt i
juverepitelceller i upp till 120 timmar
(3). Man tror att den intracellulära per-
sistensen kan underlätta spridningen av
infektionen till djupare vävnad samt
underlätta utvecklingen av en kronisk
infektion (3). Man har också noterat att
de histologiska förändringarna vid kro-
nisk S uberis-infektion var mycket mil-
dare än efter nyinfektion (74). Detta
kan enligt författaren tyda på att någon
form av tolerans har utvecklats mellan
värddjur och bakterie (74).

SMITTVÄGAR – NYA RÖN
Nya DNA-baserade metoder för bakte-
rietypning såsom PCR-baserad finger-
printing (27, 38) och pulsed-field gel
elektrofores (PFGE) (5, 16, 76) har
möjliggjort mer djupgående epidemio-
logiska studier av S uberis. Resultaten
har gett upphov till diskussion huruvida
den traditionella bilden av S uberis som
enbart miljöpatogen är korrekt. Vissa
menar att S uberis ibland kan uppträda
som en koburen patogen där smitta kan
ske vid mjölkning (Figur 2). Graden av
homogenitet hos S uberis-isolat som
påvisas på en gård har använts för att
uppskatta den huvudsakliga smittvägen
i besättningen. När en dominerande
stam isoleras är smitta mellan kor sanno-
lik. Om ett stort antal stammar före-
kommer är däremot omgivningen den
mest sannolika smittkällan (83). I flera
studier från Nya Zeeland och Australien
påvisas en stor diversitet bland S uberis-
stammar både inom och mellan besätt-
ningar (5, 16, 62, 76). Dessa undersök-

ningar stödjer den klassiska teorin om 
S uberis som en omgivningssmitta.

Det finns dock studier som visar att
flera kor i samma besättning kan vara
infekterade med samma stam (27, 62).
Identiska stammar har även påvisats hos
kor med S uberis-infektion i mer än en
juverdel (62, 82). Dominans av vissa
stammar på besättningsnivå har påvisats
i studier både från Australien (62) och
Holland (82). I en av de holländska
besättningarna fick man under en period
ett utbrott av S uberis-mastiter och vid
typning påvisades huvudsakligen en
stam. Denna stam påvisades enbart hos
lakterande djur och aldrig hos sinkor. 
S uberis kunde även återfinnas på spen-
gummin efter mjölkning av infekterade
juver. Dessa fakta tyder på att smitta kan
ha skett vid mjölkning och att S uberis
ibland verkar kunna uppträda som en
”koburen” smitta (82).

Omgivningssmitta kontra koburen
smitta
Matematiska modeller kan användas för
att få en uppfattning om huruvida en
infektion sprids via omgivningen eller
via andra smittade individer (81). En
matematisk analys av det här beskrivna

S uberis-utbrottet visade att prevalensen
för S uberis-infektion var korrelerad till
antalet nyinfektioner med S uberis, vilket
indikerar att koburen smitta av S uberis
kan ha förekommit (81). Ytterligare ett
argument för koburen smitta var sänk-
ningen av förväntat antal S uberis-infek-
tioner då spendoppning efter mjölkning
utfördes.

När omgivningssmitta kontra koburen
smitta diskuteras avseende S uberis upp-
märksammar samma författare geogra-
fiska skillnader (83). På Nya Zeeland är
diversiteten mellan stammar mycket
stor, i Australien förekommer mer hete-
rogenitet än homogenitet, i USA och
Europa påvisas både heterogenitet och
homogenitet. Man spekulerar om skill-
naderna i epidemiologi mellan olika
kontinenter kan bero på skillnader i
driftsformer och skötsel, känslighet hos
korna och/eller varierande virulens hos
stammar i olika världsdelar (83). Med
hjälp av PCR-baserad fingerprinting har
man påvisat distinkta skillnader mellan
S uberis-isolat från t ex Nya Zeeland och
USA (27).

Ett problem vid de epidemiologiska
studierna är att inga standardkriterier
för stamtypning av S uberis har existerat
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FIGUR 2. Vissa studier pekar på att S uberis ibland kan uppträda som en koburen pato-
gen där smitta kan ske vid mjölkning.
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varför det är svårt att göra korrekta jäm-
förelser mellan olika studier (83). Ett
initiativ till ett sådant jämförelsesystem
för S uberis har dock nyligen tagits vilket
baseras på så kallad multi locus sequence
typing (MLST) (56). Svenska S uberis-
stammar från kliniska och subkliniska
mastiter har skickats till England under
2005 för MLST-analys. Preliminära
resultat visar att drygt 20 procent av de
svenska isolaten tillhör ett komplex som
dominerar i Storbritannien medan inga
isolat återfinns i det komplex som domi-
nerar i Nya Zeeland och Australien
(Persson Waller K, personligt medde-
lande, 2005). Den största andelen av
isolaten passar inte in i någon tidigare
identifierad grupp (56).

RISKPERIODER
Förutom att orsaka infektion under lak-
tation uppges S uberis vara ett mycket
viktigt smittämne under sintid (9, 80)
(Figur 3). I en studie från USA var ny-
infektionsfrekvensen med omgivnings-
streptokocker 5,5 gånger högre under
sintid än under laktation (75). Frekven-
sen nyinfektion med S uberis är inte
konstant under sintiden utan anses vara
högre de första två veckorna efter sin-
läggning samt de sista två veckorna före
kalvning (9, 69). Mjölkande kor drab-
bas av S uberis-infektion framför allt
under tidig laktation (39, 75). Främst
hos äldre kor har man också påvisat ett
ökat antal S uberis-mastiter i slutet av
laktationen (39, 75). S uberis har även
visats vara en vanlig orsak till mastit hos
kvigor vid inkalvning (61).

RISKFAKTORER
Ålder, ras och säsong
Nyinfektionsfrekvensen med omgiv-
ningsstreptokocker under laktation och
tidig sintid har visats öka med stigande
ålder (75). I en svensk studie från
2002–2003 var oddset att isolera S ube-
ris från akut klinisk mastit 1,72 gånger
större hos en SLB-ko jämfört med om
kon var en SRB (50). I samma studie var
sannolikheten att isolera S uberis från
akuta kliniska mastiter i början av stall-
perioden högre än sannolikheten att iso-
lera andra patogener från akuta kliniska
mastiter vid denna tidpunkt (50). I
USA påvisades högst andel infektioner

med omgivningsstreptokocker under
sommaren (75).

Miljö
Omgivningsstreptokocker förekommer
allmänt i mjölkkornas miljö (34). S ube-
ris har isolerats från strömaterial, jord,
våm, träck, vulva och hud (framför allt
från buk och mule, ibland från spenar)
(13, 14, 41). En studie påvisade ett stort
antal olika stammar inom och mellan
prov tagna från omgivning, rektalsvab-
bar och mjölk (84). Kronisk intestinal
kolonisering med S uberis har diskute-
rats som en potentiell smittkälla. I en
studie påvisades upprepad växt från rek-
talsvabbar hos två av 14 kor i en besätt-
ning (41) medan man i en annan studie
inte kunde finna några bevis för kronisk
intestinal kolonisering (84). I en nyligen
publicerad undersökning från Nya
Zeeland kunde man dock regelbundet
isolera S uberis från feces hos en liten
andel kor (43). I samma studie isolera-
des S uberis bara intermittent från spen-
hud (43). De flesta fynd av S uberis från
spenhud observerades under sintid vil-
ket tolkas som en effekt av utebliven
spendoppning efter mjölkning (43). I
studien undersöktes kor med S uberis-
mastit avseende fynd av samma stam på
kroppen. Positiva odlingsfynd sågs på
spenhud på infekterad juverdel, hud på
närbelägna spenar och ibland på fot eller
has. Feces var negativ för identisk stam.
Det är inte känt om dessa områden på
kroppen blev kontaminerade före eller
efter etablering av intramammär infek-
tion (43).

Omgivningsstreptokocker behöver
organiskt material för sin överlevnad
och strömaterial till kor utgör ofta ett
bra substrat för bakteriernas tillväxt
(36). Stora skillnader har setts mellan
bakterieväxt i olika strömedel, generellt
är populationerna av omgivningspato-
gener lägre i oorganiskt material (t ex
sand) jämfört med organiska strömedel
(35). Halm som strömedel verkar vara
en utmärkt källa för tillväxt av S uberis
(10, 52). I en studie där olika strömedel
användes var förekomsten av strepto-
kocker högst i halm och lägre i sågspån
och kutterspån (66) (Figur 4). I den
svenska studien från 2002–2003 var
sannolikheten att isolera S uberis vid

akut klinisk mastit lägre om sågspån
användes som strö jämfört med om man
ströat med halm eller torv (50).

Även under betesperioden kan det
skapas risker för en ökad smitta med
omgivningsbakterier. I USA visades att
skuggiga områden där kor samlas under
varma sommardagar hade de högsta
bakterietalen jämfört med andra områ-
den på betet (30). I den betesbaserade
mjölkproduktionen på Nya Zeeland har
man nyligen undersökt populations-
dynamiken avseende S uberis i mjölk-
gårdarnas omgivningar (51). Man tror
att kor kan infekteras med S uberis när
de ligger ner på betet eller går längs leriga
gångvägar. Man studerade gångvägar
med hög och låg kotrafik under en tolv-
månaders period. Kontinuerlig och
kraftig växt av S uberis påvisades alltid i
högtrafikerade gångvägar medan lågtra-
fikerade gångar bara uppvisade höga
nivåer av S uberis när kor passerat under
de senaste dagarna. I betesfållorna isole-
rades S uberis enbart efter att korna
betat. De högsta S uberis-nivåerna i
betesfållorna sågs på vintern, vid fuktig
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FIGUR 3. Förutom att orsaka infektion
under laktation uppges S uberis vara ett
mycket viktigt smittämne under sintid.
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och blöt väderlek, vid förhöjd belägg-
ning samt då korna var i sin (51).

KLINISK/SUBKLINISK INFEKTION
SAMT DURATION
Infektion med S uberis kan leda både till
klinisk och subklinisk mastit. Före-
komsten av de olika typerna varierar i
olika rapporter. I en besättningsstudie
från USA uppvisade 59 procent av S
uberis-infekterade kor kliniska symtom
(75). I två holländska mjölkbesättningar
var majoriteten S uberis-infektioner sub-
kliniska (82) och på en försöksgård i
USA var 95 procent av S uberis-infektio-
nerna subkliniska (39). Symtomen vid
kliniska fall av S uberis-mastit betecknas
som lindriga till måttliga, dock kan
akuta kliniska S uberis-mastiter uppvisa
en allvarligare symtombild (63) med
hög feber, allmänpåverkan och en hård
och svullen juverdel (9). Mjölken vid
klinisk S uberis-mastit beskrivs som
tjock och flockig (63). I en studie av
omgivningsstreptokocker uppvisade 13
procent av de kliniska mastiterna svull-

nad i juvret medan allmänpåverkan bara
sågs i tre procent av fallen (75).

S uberis-infektionernas duration varie-
rar i olika studier (55, 82). Hos lakte-
rande kor uppges den i en undersökning
vara i genomsnitt 16 dagar (55).
Betydligt längre infektionsduration
påvisades i en annan undersökning där
genomsnittsdurationen var 2,8–9 måna-
der (79). Man har visat att sintidsinfek-
tioner med omgivningsstreptokocker
kan kvarstå till laktation och ge upphov
till klinisk mastit framför allt under tidig
laktation (69, 70). I två studier kvarstod
ca 60 procent av sintidsinfektionerna
med omgivningsstreptokocker till lakta-
tion (59, 69). Från en holländsk studie
rapporteras att infektioner som börjat
som subkliniska hade signifikant längre
duration än infektioner som gett upp-
hov till kliniska symtom (82). 

BEHANDLING AV KLINISK OCH
SUBKLINISK MASTIT
Vid klinisk mastit orsakad av S uberis
där man på grundval av kons juverhäl-

sohistoria väljer att sätta in antibiotika-
behandling, är penicillin det givna
förstahandspreparatet. Samtliga S uberis-
isolat i den svenska studien av akuta kli-
niska mastiter under 2002–2003 var
känsliga för penicillin (6). Behand-
lingens längd vid klinisk S uberis-infek-
tion har i Sverige studerats vid två till-
fällen. I en fältstudie publicerad 1979
(25) påvisades bakteriefrihet i 69 pro-
cent av infekterade juverdelar efter all-
mänbehandling i fem dagar med ett
kombinationspreparat innehållande
bensylpenicillinprokain och dihydrost-
reptomycin jämfört med 55 procent
efter allmänbehandling i tre dagar. Den
andra studien, utförd år 1996–1998,
påvisade ingen skillnad i behandlings-
resultat då S uberis-mastiter behandlades
allmänt med bensylpenicillinkalium i
fem respektive sju dagar. Båda behand-
lingarna uppnådde ett tillfrisknande
(både kliniskt och bakteriologiskt) i 80
procent av fallen (8). I en finsk studie
sågs efter parenteral antibiotikabehand-
ling i tre till fem dagar bakteriefrihet hos
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FIGUR 4. I en studie där olika strömedel användes var förekomsten av streptokocker högst i halm och lägre i sågspån och kutterspån.
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62 procent av de kor som behandlats för
klinisk S uberis-mastit (64). Man har
observerat att behandlingsresultatet
med antibiotika vid S uberis-infektion
ibland är sämre än förväntat (11) (Figur
5). Efter försöksinfektion med S uberis
har vissa kor aldrig blivit friska i juvret
igen trots antibiotikabehandling all-
mänt och lokalt i fem–sju dagar (9).

Subklinisk mastit behandlas mest
effektivt med intramammär beredning
av långtidsverkande antibiotika vid sin-
läggning (29). Samtliga studier avseende
behandling av subklinisk streptokock-
mastit påvisar ett mycket gott resultat
med enbart intramammär sintidsbe-
handling (29). I ”Svensk Antibiotika-
policy” från 1995 avråds tydligt från
antibiotikabehandling av subklinisk
mastit under laktation (19). Även i
internationell litteratur uppges det vara
både ekologiskt och ekonomiskt tvek-
samt med behandling av subklinisk
mastit under laktation (22).

PROFYLAX
Sinläggning
Då sintiden är en riskperiod för S uberis-
infektion är det viktigt med korrekta
sinläggningsmetoder och planering i god

tid med foderstyrning. I Norden före-
språkas selektiv sintidsterapi i behand-
lingssyfte (20) medan man i flera andra
länder ofta behandlar samtliga kor med
långtidsverkande sintidsantibiotika vid
sinläggning (7, 84). Trots denna så kal-
lade ”blanket dry-cow therapy” lyckas
man inte kontrollera nyinfektionsfre-
kvensen med S uberis under sintid (69,
70). Detta beror sannolikt på att intra-
mammär sintidsbehandling inte har
någon effekt på nyinfektionsfrekvensen
under prepartumperioden (69). Istället
för att försöka kontrollera nya infek-
tioner med profylaktisk antibiotika-
behandling poängteras i Norden bety-
delsen av förebyggande åtgärder avseende
miljö, hälso- och skötselfaktorer på
besättningsnivå (20).

Miljö och skötsel
För att minimera antalet mastiter orsa-
kade av miljöbakterier är det viktigt att
kornas liggplatser hålls torra och rena
samt att strö byts varje dag (18). En väl
fungerande ventilation uppges också
vara av största vikt då det finns en stark
korrelation mellan bakterieväxt i strö-
material och relativ luftfuktighet (36).
För att kor skall hållas rena är det också

viktigt att särskilt den bakre delen av
kroppen/juvret klipps flera gånger
under stallperioden (49). Det är en för-
del om korna förblir stående åtminstone
en timme efter mjölkning så att spen-
kanalerna hinner slutas innan de lägger
sig (34). Spendoppning efter mjölkning
anses generellt ge ett dåligt skydd mot
infektion med omgivningsstreptokocker
(12, 21). Dock indikerar några studier
att infektionsfrekvensen med omgiv-
ningsstreptokocker sjunker hos spen-
doppade jämfört med icke spendoppade
kor (17, 60).

För att minska risken för bland annat
S uberis-mastit hos kvigor är det viktigt
att de hålls i en ren och torr miljö samt
att juvren palperas regelbundet. Kor
med kronisk S uberis-mastit bör mjölkas
sist för att undvika risk för smittsprid-
ning vid mjölkning. I lösdriftsbesätt-
ningar bör dessa kor inte gå i samma
grupp som friska djur. Vid köp och för-
säljning av mjölkkor bör en juverhälso-
deklaration utfärdas, där nyligen utförd
bakterieodling samt celltalshistoria och
ursprungsbesättningens juverhälsa redo-
visas.

Vaccin
I dagsläget finns inget vaccin mot S ube-
ris-mastit men forskning pågår. Med ett
avdödat helcellsvaccin erhölls ett visst
skydd mot infektion med homologa
stammar. Dock fick man vid försöks-
infektion efter subkutan vaccination en
inflammation i försöksinfekterade juver-
delar (23). Med levande vaccin, som
också gav ett visst skydd mot infektion
med homologa stammar, uppträdde
färre inflammationer vid påföljande för-
söksinfektion (24, 32). Varken avdödade
eller levande vacciner har dock visats ge
skydd mot heterologa stammar (24, 46).
Med ett subkutant vaccin innehållande
plasminogenaktivatorn PauA erhölls
skydd mot klinisk mastit i 37–62 pro-
cent av juverdelarna vid försöksinfek-
tion med en heterolog stam (46). 

SUMMARY
Streptococcus uberis – new knowledge
about an old udder pathogen
S uberis is one of the most common
udder pathogens isolated today in dairy
herds worldwide. However, the patho-
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FIGUR 5. Man har observerat att behandlingsresultatet med antibiotika vid S uberis-
infektion ibland är sämre än förväntat.
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genesis of S uberis is not fully under-
stood. The aim of this paper is to give 
an overview of the existing knowledge
concerning S uberis. The article gives a
description of diagnostics, prevalence,
pathogenesis, risk factors, clinics, treat-
ment and prophylaxis in S uberis-mastitis.
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Felint herpesvirus-1 (FHV-1)-infek-
tioner hos katt har förmåga att 
etablera latent infektion som vid
recidiv kan ge svårbehandlade 
konjunktiviter och keratiter. Efter-
som virusets latenta fas inte kan
behandlas och effektiv medicine-
ring mot den aktiva fasen saknas,
utgör FHV-1-orsakad sjukdom ett
svårbehandlat problem. Kombi-
nationer av olika mediciner med
virostatisk effekt är i dagens läge
den enda tillgängliga terapin.

Artikeln utgör författarens exa-
mensarbete för specialistkompetens
i hundens och kattens sjukdomar.

INLEDNING
Felint herpesvirus-1 (FHV-1, felint
rhinotracheitvirus) förekommer bland
tamkatter över hela världen. Viruset
drabbar flera olika organsystem men ofta
manifesterar sig infektionen i ögonen,
inte minst i sjukdomens kroniska for-
mer. För veterinärer i smådjurspraktik 
är konjunktiviter och keratiter orsakade
av FHV-1 ett vanligt problem (Figur 1).
Behandling av drabbade djur är ofta 
frustrerande för både katt, ägare och
veterinär.

Föreliggande arbete är en litteratur-
studie om FHV-1, dess patogenes, oku-
lära symtom, diagnostik och antiviral
terapi.

FELINT HERPESVIRUS 1
FHV-1 är ett dubbelsträngat DNA-
virus som tillhör familjen Herpesviridae,
subfamilj Alphaherpesvirinae. Exempel
på andra virus i samma subfamilj är her-
pes simplex typ 1 (HSV-1, människans
herpesvirus) och equint herpesvirus 1
(2, 16). 

Karaktäristiskt för denna virusfamilj
är snabb tillväxt, lysis av infekterade cel-
ler och en förmåga att etablera latenta
infektioner, huvudsakligen i sensoriska
ganglier (2, 16). 

Herpesvirus är känsliga och överlever
inte länge utanför kroppen. Under
gynnsamma förhållanden, i detta fall
fuktig miljö, kan virus leva upp till 18
timmar. I torr miljö är överlevnaden
betydligt kortare. Herpesvirus förstörs
av de flesta desinfektionsmedel (25).

Epidemiologiska studier har visat att
FHV-1 är spritt över hela världen och
50–75 procent av alla undersökta katter

har antikroppar mot FHV-1 (16).  
Spridning kräver vanligen nära kon-

takt, helst direktkontakt mellan slem-
hinnor, men det har visats att nysningar
kan sprida virus kortare sträckor.
Fuktiga händer eller dåligt rengjorda
föremål kan också hjälpa till att sprida
virus från katt till katt. Boendeförhål-
landen där många katter samsas på liten
yta, till exempel katthem eller större 
katterier, utgör ofta ideala miljöer för
spridning av FHV-1 (2, 16).

VIRAL LATENS
Det är sedan länge känt att virus ur
familjen Herpesviridae har förmågan att
etablera latenta infektioner. För FHV-1
har man kunnat visa latens lokaliserad
till trigeminusganglierna (5).

Ca 80 procent av alla infekterade 
katter beräknas bli kroniska smittbärare.
Av dessa kommer ungefär hälften att
periodvis utsöndra virus spontant eller
till följd av stress. Exempel på utlösande
faktorer är stress på grund av trång-
boddhet, laktation och kortikosteroid-
administration (6, 16). Reaktivering av
virus kan, men behöver inte, utlösa kli-
nisk sjukdom. En katt kan utsöndra
virus utan att själv visa symtom (25).

VIRAL PATOGENES
Felint herpesvirus är värmekänsligt. Vid
temperaturer på 37°C eller högre
begränsas virusets förmåga att replikera,
varför det i första hand är kroppens 
svalare epitelytor, huvudsakligen övre
luftvägar och konjunktivor, som drab-
bas vid primär infektion. Mer sällsynt
infekteras även korneaepitelet (20, 25).
Morbiditeten är hög, medan mortali-
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FIGUR 1. Höger öga hos katt med per-
akut herpesvirusinfektion. Notera extrem
chemos. För veterinärer i smådjurspraktik
är konjunktiviter och keratiter orsakade
av FHV-1 ett vanligt problem.

FO
TO

: 
N

IL
S

W
A

LL
IN

H
Å

K
A

N
SO

N

SvT 2-2006 Kjells  06-02-06  10.30  Sida 19



teten är låg sett till hela populationen,
även om dödligheten i enstaka kullar
med kattungar kan uppnå 70 procent
(16, 25).

Hos de flesta katter avläker den akuta
infektionen utan bestående skador men
virus ligger latent i ganglier och kan när
som helst aktiveras och utlösa klinisk
sjukdom. Ett fåtal individer drabbas
därför senare i livet av återkommande
eller kronisk ögonsjukdom i form av
framför allt konjunktiviter och korneaul-
cerationer, men i vissa fall även keratiter
(16, 25).

Konjunktivit och korneaulceration är
en direkt följd av virusreplikationen och
cellskadorna som därmed uppstår,
medan den stromala keratiten anses vara
en sekundär, immunmedierad reaktion
på kvarvarande virusantigen i epitel eller
stroma (18). Stromal keratit förekom-
mer mest frekvent hos djur med kronisk
konjunktivit. Detta kan vara en följd av
att kornea vid kronisk sjukdom utsätts
för virus under en längre tid. Virala anti-
gen kan då samlas i betydande mängd i
korneastromat och till slut utlösa ett
inflammatoriskt svar som är kraftigare
än vad som egentligen är funktionellt
(18, 20).

OKULÄR SYMTOMBILD VID FHV-1-
INFEKTION
Det vanligaste okulära symtomet vid
FHV-1-infektion är konjunktivit. Kli-
niska tecken varierar från lindrig hy-
peremi och epifora till kraftig hyperemi,
chemos, purulent sekret och smärta
(Figur 2). Smärtan är ofta mer uttalad
vid herpesviruskonjunktivit än vid kon-
junktivit orsakad av t ex Chlamydophila
felis, beroende på FHV-1:s förmåga att
orsaka neurit och destruktion av neuro-
ner. Dessutom orsakar virus sår i kon-
junktiva och kornea genom sin cytopa-
tiska effekt (10, 16, 25).

Nyfödda kattungar kan drabbas av
ophthalmia neonatorum. Med detta
avses en konjunktivit som uppstår innan
kattungen öppnat ögonen, där sekretet
fångas innanför ögonlocken som svull-
nar och buktar utåt. Dessa kattungar,
men sällsynt även äldre djur med kraftig
konjunktivit, löper risk för symblefaron.
Symblefaron innebär att skadad kon-
junktiva läker ihop med sig själv eller

kornea. Resultatet blir sammanlödningar
av varierande grad med risk för störning
i ögonlockens och korneas funktion, i
svåra fall med blindhet som följd (16,
25). 

Konjunktiviter kan orsaka samman-
lödningar av tår-puncta vilket leder till
varierande grader av kronisk epiphora
(25). FHV-1-infektion anses även kunna
orsaka keratokonjunctivitis sicca genom
att förstöra tårkörtlarna eller deras
utförsgångar (7).

Återkommande episoder med kor-
neaulcerationer är ett ofta förekommande
problem och ses vanligen tillsammans
med någon grad av konjunktivit. En del
av dessa sår läker spontant, medan andra
blir kroniska. De flesta herpesulcera går
inte att kliniskt skilja från ulcera av
annan orsak. Dendritiska ulcera, dvs
ytliga, tunt förgrenade korneasår, som
anses vara patognomoniska för herpes,
är relativt ovanliga (16).

Stromal keratit ses som inflammato-
riska infiltrat, ärrvävnad och djup vas-
kularisering i kornea (25). 

Korneasekvestrar (synonym: ”black
bodies”, cornea nigrum) ses ibland som
en följd av FHV-1-infektion. De sätts
vanligen i samband med svårläkta ulce-
rationer och visar sig initialt som en
svagt gulbrun missfärgning i stromat
som sedan mörknar allteftersom nekro-
sen förvärras (16, 25).

FHV-1 har i flera studier kunnat
påvisas vid fall av eosinofil keratit.

Denna keratit yttrar sig som en rosavit,
oregelbunden, vaskulariserad massa, 
vilken invaderar kornea och konjunktiva,
vanligen med utgångspunkt från laterala
eller nasala limbus. FHV-1s eventuella
roll i patogenesen är dock inte utredd
(19).

DIFFERENTIALDIAGNOSER OCH
DIAGNOSTIK
Det finns flera andra patogena agens
vars symtom liknar framför allt akut
herpesvirusinfektion. Konjunktivit orsa-
kad av Chlamydophila felis anses vara
den viktigaste differentialdiagnosen,
men även felint calicivirus och Myco-
plasma felis anges kunna orsaka okulära
symtom. Huruvida de båda sistnämnda
har praktisk klinisk betydelse är dock
oklart (7, 16). För diagnostik av patogena
agens utöver FHV-1 hänvisas till annan
litteratur.

Att säkerställa diagnosen FHV-1-
infektion är ofta förenat med stora svå-
righeter. Ett negativt provsvar kan inte
utesluta FHV-1, varför klinikern ofta får
ställa en sannolikhetsdiagnos baserad på
kliniska fynd och anamnes (25). 

Vid akut herpesvirusinfektion ses
vanligen en kombination av symtom
från ögon och övre luftvägar. Symtom
från de övre luftvägarna är vanligen 
inte lika uttalade vid infektion med
Chlamydophila felis, som även skiljer sig
från FHV-1 genom att initialt i sjuk-
domsförloppet ofta bara drabba ett öga,
visa lindrigare konjunktival hyperemi,
men kraftigare chemos. En för kroniskt
FHV-1-infekterade katter typisk anam-
nes innefattar tidigare episoder med övre
luftvägsinfektion, kroniska nysningar
eller snuva och återkommande eller kro-
nisk ögonsjukdom. Av de olika agens
som orsakar konjunktivit hos katt är det
endast FHV-1 som även anges kunna
orsaka keratit (25) (Figur 3).

Cytologi på skrapprov från konjunk-
tiva kan ibland, framför allt vid primär,
akut infektion, visa för FHV-1 typiska
intranukleära inklusionskroppar. I kro-
niska fall domineras cellbilden av neu-
trofiler och är sällan diagnostisk (23).

De kroniskt sjuka katterna utsöndrar
ofta endast små mängder virus, varför
odling av virus eller test med fluoresce-
rande antikroppsdiagnostik ofta är falskt
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FIGUR 2. Öga hos katt med akut herpes-
infektion. Notera måttlig chemos och
hyperemi. Kliniska tecken på FHV-1-
infektion varierar från lindrig hyperemi
och epifora till kraftig hyperemi, chemos,
purulent sekret och smärta.
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negativa. Primärt infekterade katter
utsöndrar större mängder virus varför
sannolikheten att kunna påvisa virus är
större. 

Att mäta antikroppstitrar i serum har
visat sig vara meningslöst då de flesta
katter är vaccinerade och titrarna varie-
rar kraftigt. Olika PCR-tekniker, på
svabbprov från konjunktiva, har visat sig
vara överlägsna andra diagnostiska
metoder men ingen metod kan med
absolut säkerhet identifiera infekterade
katter (13, 25, 26).

ANTIVIRAL TERAPI
Det har hittills visat sig omöjligt att
skapa en specifikt virucid substans, dvs
något som angriper endast viruspartik-
larna och förstör dem. Anledningen är
att det är svårt att hitta processer i de
infekterade cellerna som är specifika för
virusreplikationen. Antivirala mediciner
påverkar därför ofta även icke infekterade
celler, vilket leder till toxicitet för vär-
den. De medel som idag finns tillgäng-
liga är istället virostatiska, dvs de bromsar
FHV-1 replikationshastighet (4).

Ytterligare problem med antiviral
medicinering är att medicinen ofta
måste ges med täta intervall. Kostna-
derna för vissa mediciner är stora och
många mediciner tolereras inte av kat-
terna och kan i vissa fall vara direkt 
livsfarliga (4, 25). 

Antivirala mediciner indelas vanligen
i nukleosidanaloger och icke nukleosid-
analoger.

Nukleosidanaloger
Det stora flertalet antivirala mediciner
räknas till gruppen nukleosidanaloger.
Deras struktur liknar de nukleosider
som används vid syntes av DNA och
RNA i både värdcell och virus, men är
modifierade så att de stör replikations-
cykeln för FHV-1.

Acyclovir
Acyclovir (9-(2-hydroxyethoxymethyl)
guanine) är en av de mest använda och
beskrivna substanserna och kan därför
fungera som modell för att beskriva
principen för hur DNA-syntesen kan
störas (4).

Acyclovir liknar nukleosiden guanin
men har en något annorlunda struktur,
vilket gör att ytterligare nukleosider inte
kan bygga vidare på en DNA-kedja när
väl en acyclovirmolekyl har inkorpore-
rats. Acyclovir kallas därför för en
”chain terminator”. Acyclovir har dess-
utom ytterligare en funktion i det att
den bildar ett irreversibelt komplex med
viralt DNA-polymeras som därmed
inaktiveras. Genom dessa båda processer
blockeras produktionen av viralt DNA
och därigenom produktionen av ytterli-
gare virus (4). Acyclovir har låg toxicitet
eftersom det är beroende av viralt tymi-
dinkinas och därför endast aktiveras i
infekterade celler. Medicinen används
framgångsrikt vid behandling av
humant herpes simplexvirus, både lokalt
och allmänt, men effekten är inte lika
god hos katt. Orsaken till detta är att
den effektiva dosen hos människa rap-
porterats vara mindre än 1 µM, medan
motsvarande dos för katt är 80 µM. Vid
försök med oral behandling av katt med
acyclovir i höga doser (50–100mg/kg
kroppsvikt) uppnåddes inte terapeutiska
plasmakoncentrationer (21). Senare in
vitro-försök har visat en synergistisk
effekt mellan acyclovir och interferon.
Vid samtidig behandling med acyclovir
och interferon reduceras den maximalt
virusinhiberande dosen acyclovir åtta-
faldigt (29). Motsvarande försök in vivo
finns ännu inte rapporterade.

Valacyclovir
Valacyclovir (L-valyl ester av acyclovir),
som bryts ner till acyclovir i lever och
tarm, används i stor omfattning inom

humansjukvården (4). Detta preparat
orsakar svåra biverkningar hos katt,
bland annat kraftig benmärgsdepression
och nekroser i lever och njure (17). 

Det finns en mängd olika nukleosid-
analoger, men de som jämte acyclovir
har använts längst och med mest fram-
gång är idoxuridin, trifluridin och vida-
rabin.

Idoxuridin
Idoxuridin (5-iodo-2'deoxyuridin) är en
thymidinanalog och har in vitro visat sig
mer effektiv än acyclovir mot FHV-1
(21) (Figur 4). Medlet används endast
lokalt då systemisk behandling medför
hög risk för leverskada. Lokalt tolereras
det tämligen väl (4), men långtidsan-
vändning kan orsaka lokal irritation och
svårläkta korneasår (8).

Trifluridin
Trifluridin (5-fluoromethyl-2'-deoxy-
uridin) är också en thymidinanalog. In
vitro-studier har visat att trifluridin är
mer effektiv vad gäller reduktion av
virusreplikation än de andra nukleosid-
analogerna, men är också den mest cyto-
toxiska (21). På grund av biverknings-
risken används inte trifluridin systemiskt
och många katter har även svårt att tole-
rera lokalbehandling med trifluridin (4).

Vidarabin
Vidarabin (9-β-d-arabinofuranosylade-
nin) har in vitro visat sig mer effektivt
än acyclovir mot FHV-1 men inte lika
effektiv som idoxuridin eller trifluridin
(21). Vidarabin har använts i stor
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FIGUR 3. Vänster öga hos kattunge med
akut herpesvirusinfektion. Notera kraftig
konjunktivit och keratomalaci. Av de
agens som orsakar konjunktivit hos katt
är det endast FHV-1 som även anges
kunna orsaka keratit.
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FIGUR 4. Idoxuridin har in vitro visat sig
mer effektiv än acyclovir mot FHV-1.
Bilden visar höger öga hos katt med 
akut herpesvirusinfektion. Notera linjära
ulcerationer, s k dendriter.
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omfattning mot FHV-1 i USA, där en
lösning för lokalbehandling finns till-
gänglig. Främsta orsaken till dess popu-
laritet är att det tolereras bättre lokalt än
trifluridin och idoxuridin (4, 25).

Nya nukleosidanaloger
Ett antal nya nukleosidanaloger, ganci-
clovir, cidofovir och penciclovir (den
senare finns även i form av pro-drogen
famiciclovir), har testats in vitro och
visar lovande resultat. Av dessa var gan-
ciclovir mest effektivt och hade en effekt
jämförbar med idoxuridin (11). Noteras
bör att cidofovir tycks ha en längre
duration än andra nukleosidanaloger. I
försök med kaniner infekterade med
HSV-1 visade sig lokalbehandling med
cidofovir två gånger per dag vara mer
effektivt än acyclovir fem gånger per dag
och trifluridin givet tre till fyra gånger
per dag (24).

Icke-nukleosida antivirala preparat
Foscarnet
Foscarnet är det enda icke-nukleosid-
analoga preparat som inhiberar DNA-
polymeras och därmed DNA-replika-
tion. Det är inte beroende av virala
kinaser för aktivering och påverkar där-
för även icke-infekterade celler. Det
används systemiskt inom humansjuk-
vården men på grund av nefrotoxicitet
används det endast vid livshotande 
viroser där annan antiviral medicin är
ineffektiv. In vitro-försök har inte kun-
nat påvisa effekt mot FHV-1 (4, 11).

Interferon
Interferoner är polypeptider som produ-
ceras av celler vid virusinfektioner. Det
finns flera olika typer av interferoner,
men för behandling av FHV-1 används
endast interferon-α (INF-α) (8, 25).
INF-α binder till specifika receptorer på
cellytorna, vilket aktiverar en kaskad av
enzymer som inhiberar syntes, samman-
sättning och frisättande av virus. Inter-
feron är inte virucid, utan förhindrar
bara förökning och spridning av virus.

Interferoner är inte helt artspecifika
utan har viss effekt mellan olika arter,
men effekten är bättre ju närmare
besläktade två arter är. Detta medför att
humant INF-α kan användas vid
behandling av herpes på katt (3, 8, 29).

Hos människa har man sett att allmän-
behandling med höga doser interferon
kan ge biverkningar i form av influensa-
liknande symtom och även produktion
av antikroppar mot interferon. Höga
doser INF-α har visat sig vara immun-
supprimerande, medan låga doser tycks
ha en immunstimulerande effekt (30).

Interferon kan tillföras kroppen på
flera olika sätt. Eftersom INF-α är ett
protein som bryts ner i magsäcken och
inte kan upptäckas i blodet efter oralt
intag ansågs tidigare oral giva vara
olämplig. Försök på mus och människa
har dock visat att interferon givet per os
har önskad effekt. Orsaken till detta är
okänd, men det förefaller troligt att
INF-α binder till receptorer i munhåla
och svalg och via dessa utlöser en kas-
kadreaktion som får systemisk effekt.
Det är visat in vitro att en cell som
utsätts för interferon kan utlösa samma
svar hos grannceller som inte utsätts för
interferonet direkt (30).

Det finns endast ett fåtal studier av
INF-α-behandling till katt. I en studie
med experimentellt FHV-1-infekterade
katter gavs 25 IU INF-α eller placebo
oralt dagligen med början tidigt i sjuk-
domens förlopp. Båda grupperna drab-
bades av konjunktiviter, men jämfört
med kontrollgruppen sågs lindrigare kli-

niska symtom hos de katter som fått
interferon (22). 

Ett behandlingsprogram med interfe-
ron till katter infekterade med FeLV har
också föreslagits kunna ha effekt mot
FHV-1. Där ges 30 IU oralt dagligen i
sju dagar, följt av sju dagar utan behand-
ling, innan behandlingscykeln upprepas
till dess katten är symtomfri. Studier
avseende detta behandlingsprograms
effekt på sjukdom orsakad av FHV-1
saknas dock (4, 25). Lokalbehandling
med interferon rapporteras förekomma.
Doser som då används är 25–50 IU/ml
blandat i fysiologisk koksaltlösning givet
flera gånger dagligen. Det finns inga
studier som bekräftar eller avfärdar
effekten av denna behandlingsregim (25).

Lysin
Lysin är en aminosyra, som är essentiell
för bland annat katt och människa.
Flera studier har påvisat reducerad fre-
kvens och svårighetsgrad av symtom vid
utbrott av herpes simplex-virusassocie-
rad sjukdom när man behandlat med
lysin oralt (9, 28). Lysin anses verka
genom argininantagonism, men den
exakta mekanismen är okänd. Arginin
är liksom lysin en essentiell aminosyra.
Herpesvirus kräver förhållandevis mer
arginin än värdcellen och i cellkulturer
har man visat att HSV-1 inte kan föröka
sig om arginin saknas i odlingsmediet.
På liknande sätt har överskott av lysin i
odlingsmediet visat sig inhibera virus-
replikation (12, 27). 

Dieter med reducerat arginininnehåll
har testats på katt. Reduceras mängden
arginin i kattmat till något mindre än
hälften av det dagliga behovet drabbas
utfodrade katter inom fyra timmar av
kräkningar och letargi (1) (Figur 5).
Helt argininfria dieter leder snabbt till
kräkningar, kramper och i vissa fall
koma och död (15).

Lysin har visat sig ha effekt in vivo på
katt. I en studie där behandling med
lysin (500 mg lysin per katt två gånger
dagligen i 21 dagar) påbörjades sex tim-
mar innan katterna inokulerades med
FHV-1, fick de behandlade katterna
betydligt lindrigare konjunktivit än kat-
terna i placebogruppen (27). I en annan
studie gavs lysin (400 mg per katt och
dag under en 30-dagarsperiod) till kat-
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FIGUR 5. Reduceras mängden arginin i
kattmat till något mindre än hälften av
det dagliga behovet drabbas utfodrade
katter inom fyra timmar av kräkningar
och letargi.
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ter med latent FHV-1-infektion. Dag
15 inducerades viral reaktivering genom
kortisoninjektion. Ingen signifikant
skillnad sågs i symtombild mellan
behandlade och icke-behandlade katter,
men de som fick lysin utsöndrade inte
virus i samma omfattning som de icke-
behandlade (14).

DISKUSSION
Ögonsjukdom orsakad av FHV-1 är ett
vanligt problem hos katt. Eftersom virus
i de flesta fall etablerar latens, och risken
för reaktivering med svårbehandlade
symtom är stor, är det viktigt att kunna
ställa diagnos och ge rätt behandling.
Diagnostiken är ett problem, eftersom
virus ofta är svårt att påvisa, men med
moderna PCR-metoder har möjligheten
att få en säker diagnos avsevärt förbätt-
rats och den möjligheten bör utnyttjas
för att en konsekvent behandlingsregim
ska kunna läggas upp för den enskilda
katten och för att ägaren ska kunna
informeras om sjukdomens svårförut-
sägbara förlopp. De antivirala mediciner
som finns tillgängliga idag har effekt
mot virusreplikation, dvs de har bara
effekt under virus aktiva fas. För fram-
gångsrik behandling behövs en substans

som angriper virus i latensfasen, men
någon sådan finns ännu inte rapporte-
rad. En riktigt effektiv behandlingsform
saknas följaktligen i dagsläget. Istället får
veterinären koncentrera sig på att i möj-
ligaste mån förebygga och lindra återfall
i sjukdom.

Både interferon och lysin tycks 
lovande för symtomlindring vid FHV-
1-infektion hos katt. Ett tänkbart
användningsområde är förebyggande
behandling av katter med recidiverande
ögonproblem orsakat av FHV-1. Någon
eller båda substanserna kan användas
exempelvis inför och under en resa eller
liknande situation då katten utsätts för
stress med risk för reaktivering av virus
som följd (Figur 6). Värt att notera är
att både interferon och lysin har tolere-
rats väl av katterna i de försök som
gjorts. Inga biverkningar finns rapporte-
rade. 

Att reducera arginin i dieten för att
försöka göra värdcellerna till olämplig
miljö för virusreplikation är med tanke
på de kraftiga biverkningarna inte ett
alternativ för behandling.

Det enda antivirala preparat för oftal-
mologiskt bruk som idag finns till-
gängligt i Sverige registrerat för humant 

bruk är acyclovir (Zovirax®). Acyclovirs
dokumenterat dåliga effekt på FHV-1
samt det faktum att det vid lokalbe-
handling måste appliceras varannan
timme gör att dess användbarhet i prak-
tiken är minimal. Intressant är dock att
kombinationen acyclovir och interferon
potentierar acyclovir in vitro. Om samma
effekt kan ses vid klinisk sjukdom 
återstår att visa. Den dåliga effekten av 
acyclovir på FHV-1, eller exemplet med
valacyclovir och dess kraftiga biverk-
ningar på katt, visar att extrapolering 
av framgångsrika behandlingar från
humansjukvården till katt inte låter sig
göras utan att det föregås av noga kon-
trollerade studier in vivo.

Övriga nukleosidanaloger finns i
Sverige endast tillgängliga för oral
behandling, vilket på grund av biverk-
ningsrisken inte är lämpligt för katt.
Idoxuridin och trifluridin finns tillgäng-
liga för lokalbehandling i USA, vilket
öppnar möjligheten för att ansöka om
licens för svenskt bruk.

I dagsläget med många olika preparat
med måttlig effekt är troligen kombina-
tioner av preparat bästa sättet att angripa
herpesvirusorsakad sjukdom hos katt.
Vilka preparat som kan kombineras på
ett säkert och effektivt sätt kommer 
förhoppningsvis att studeras närmare i
framtiden. 

SUMMARY
Antiviral therapy for ocular FHV-1
infection in the cat
FHV-1 (Feline Herpesvirus 1)-infection
is a well known medical problem to
veterinarians in small animal practice,
not least through its ability to establish
latent infection, which may recur and
cause severe conjunctivitis and keratitis.
Since the latent phase of the virus is not
treatable and an efficient treatment of
the active phase is lacking, disease 
caused by FHV-1, in particular chronic
cases, is difficult to treat successfully.

The only available treatments today
are combinations of different virostatic
agents. Hopefully there will be more
efficient medications against FHV-1’s
active phase in the near future but anti-
viral agents directed against the latent
phase will probably not be available fore
a long time to come.
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FIGUR 6. Interferon och/eller lysin kan användas inför en resa eller liknande situation då
katten utsätts för stress med risk för reaktivering av virus som följd.
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• SSeennssiittiivviitteett >> 9955 %%**
• RReessuullttaatt ssaammmmaa ddaagg!!
**JJäämmfföörrtt mmeedd ccPPLLII//GGII llaabb TTeexxaass AA&&MM UUnniivveerrssiittyy
Testutförande: Mån - Fre
Material: 0,7-1 ml serum
Pris: Endast 415,00 kr (ex. moms)

Diagnostisering i rätt 
tid med pankreas- 

specifik lipas: 

Misstanke om
pankreatitis 

hos hund?

Scandinavian hotline +45 43521228
c.hoffmann-timmol@vetmedlab.com

www.vetmedlab.com

VETERINARY DIAGNOSTIC SERVICES
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Epizteln handlar denna gång om hävda övervaknings-

områden för newcastlesjuka, avlivning av förrymda

hjortar, salmonella i foderfabrik samt hos nöt och dödlighet bland kalkoner.

Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret

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

HÄVDA ÖVERVAKNINGSOMRÅDEN FÖR
NEWCASTLESJUKA
Det skyddsområde på tre km från smittad
besättning som inrättades kring en värphöns-
besättning i skånska Marieholm i mitten av
december, upphävdes under trettonhelgen.
Skyddsområdet införlivades då med övervak-
ningsområdet, i tio kilometers radie runt
besättningen. Övervakningsområdet upphäv-
des den 16 januari 2006. Det har inte funnits
några tecken på vidare spridning av virus. 

Det övervakningsområde som lagts på
grund av bekräftad newcastlesjuka i Östergöt-
land kunde hävas redan i mellandagarna.
Restriktionerna för de smittade besättningarna
kvarstår dock till dess att hela saneringen inklu-
sive tomhållningstid är genomförd och god-
känd.

AVLIVNING AV FÖRRYMDA HJORTAR
Sverige är i slutfasen av tuberkulosprogrammet
för hjort. I detta arbete utgör förrymda hjortar
ett problem. Jordbruksverket har nu fattat
beslut om att förrymda hjortar från ett ej fri-
förklarat hägn i Stockholmsområdet ska avlivas.
Detta är intressant dels eftersom det är det första
fallet inom programmet där avlivning av för-
rymda hjortar beslutats, dels därför att hjortarna
rör sig över områden som berör flera olika 
jaktlag. Beslutet om avlivning har skickats till
djurägaren men information har också gått 
ut till berörda jaktlag. Avlivning av förrymda

hjortar från ej friförklarade besättningar är vik-
tigt från smittskyddssynpunkt eftersom djuren
kan utgöra en smittkälla för andra hägnade
hjortar, liksom för vilda hjortar. Rapporter om
hur många djur som skjutits och om besikt-
ning och eventuell obduktion ska skickas till
länsveterinären och Jordbruksverket. Om age-
randet ger ett gott resultat kommer likartade
beslut att fattas även för andra ej friförklarade
hägn runt om i landet.

SALMONELLA I FODERFABRIK
Vid Lantmännens rutinprovtagning på foder-
fabriken i Åhus före jul påvisades salmonella i
ett filter i anläggningen. Fyndet gjordes på en
linje för produktion av icke värmebehandlat
mjölfoder för svin. Lantmännen utreder, men
smittkällan är inte fastställd ännu. När Lant-
männen gick vidare och kontrollerade ett stort
antal utlastningsprover hittades positiva prover
på salmonella i foder som gått ut till nio gårdar.
På tre av dessa gårdar har man fått enstaka
positiva foderprover och gårdarna har därför
spärrats och har eller ska saneras. Träckpro-
verna på alla nio gårdarna var negativa. På ett
slaktsvin från en gård med negativt foder- och
träckprov påvisades salmonella i en lymfknuta
vid slakt. Även denna gård har spärrats, vilket
innebär sammanlagt fyra spärrade gårdar (23
januari 2006), däribland en suggpool och en
gyltproducent. Detta gör att risken för över-
beläggning på grund av spärren är stor. 

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

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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I de positiva foderproverna på fabriken
hittades Salmonella livingstone, S agona och 
S infantis. De tre positiva foderproverna tagna
på besättningar har typats till S livingstone,
men i den positiva lymfknutan fanns S agona.
För att få en bättre bild av läget har därefter tio
av de gårdar som fick foder med negativa

utlastningsprover provtagits. När svar på denna
utvidgade provtagning kommer, bedöms beho-
vet av ytterligare åtgärder.

SALMONELLA HOS NÖT I ESKILSTUNA
I Eskilstunatrakten har Salmonella dublin upp-
täckts i samband med omplaceringar av djur
efter en ladugårdsbrand. Nötkreaturen på den
drabbade gården omplacerades då till fyra
andra gårdar i närheten och dessutom till en
gård i Brålanda. I samband med smittspårningen
visade det sig att en av dessa gårdar troligen är
ett separat primärfall som i sin tur smittat
ytterligare en kontaktbesättning. Sammanlagt
sju gårdar är således smittade (23 januari
2006). Även om vissa frågetecken kvarstår,
fanns det vid pressläggning inga starka miss-
tankar om ytterligare smittspridning. Samtliga
sju gårdar är spärrade och utredning påbörjad.
Djurägarna och näringens organisationer har
bland annat informerats vid ett möte i
Eskilstuna där också Jordbruksverket, SVA,
länsveterinär och distriktsveterinärer deltog.

DÖDLIGHET BLAND KALKONER 
I mitten av januari spärrades en kalkonbesätt-
ning i Mellansverige på grund av hög dödlig-
het. Efter vidare undersökningar på SVA,
obduktion och PCR-analyser, kunde både
newcastlesjuka och aviär influensa avfärdas
som orsak till dödligheten. Enligt uppgift hade
slaktkycklingfoder börjat användas strax innan
djuren insjuknade. Vid obduktionen sågs 
muskeldegeneration. Av detta kan slutsatsen
dras att det troligen rörde sig om koccidiosta-
tikaförgiftning.  ■
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Avlivning av förrymda hjor-
tar från ej friförklarade
besättningar är viktig från
smittskyddssynpunkt efter-
som djuren kan utgöra en
smittkälla för andra hjortar.

SLIPNING
Skär 70:–, Saxar 65:–

Garanti, snabb leverans

Marknadens lägsta priser 
på klippmaskiner

Oster A5 inkl skär 1.430:–

Priser exkl moms

Lyckliga Fåret Skärsliperi
Prästavägen 254
263 91 Höganäs

042-722 83, www.lyckliga.nu

SÄLLSKAPET ÄLDRE VETERINÄRER, SÄV
Årsmöte tisdag 30 maj kl. 14.00

Vikingterminalen, Stadsgården, Stockholm

Program: Årsmötesförhandlingar följda av resa (30/5–1/6) till Helsingfors
för samvaro samt kontakt, sightseeing och utflykt med finska kollegor
och fri tid ”på stàn” m.m.

Rabatterat totalt c:a-pris per pers (utsides dubbelhytt tor, 2 middagar,
2 frukostar, emkaffe, 2 timmars sightseeing): 1.550:- till 1.750:-

För att säkra reservationer i tid erfodras intresseanmälan snarast (ännu
ej bindande), dock senast 6 mars till K G Linderholm, Alviksvägen 133,
167 62 Bromma. Telefon: 08-80 05 00.

Egentliga årsmötet sker före fartygets avgång. Såväl icke SÄV-anslutna
som familjemedlemmar är mycket välkomna på resan!

Atop SE SVT add A4.indd    1At 20/12/05    11:33:48
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Vilken är din diagnos? – Radiologi

SVAR SE SIDAN 52

En häst med långvarigt enkelsidigt mukopuru-
lent näsflöde undersöktes scintigrafiskt. Fallet 
är tolkat av Per Eksell vid avdelningen för bild-
diagnostik, SLU.

Svenskt halvblod, valack, åtta år
ANAMNES: Hästen hade haft enkelsidigt mukopuru-
lent näsflöde efter arbete sedan fem månader tillbaka.

KLINISK UNDERSÖKNING: Pigg häst utan specifika fynd
vid den kliniska undersökningen annat än lindrigt,
muköst bilateralt näsflöde. Vid röntgenundersökning
av vänster sidas sinusiteter tre veckor tidigare sågs
måttliga vätskenivåer över sinus maxillaris (rostralis
och kaudalis). Inga tecken på tandrotsproblem
kunde upptäckas.

Scintigrafisk undersökning av skallen utfördes för
att vidare utreda de kliniska symtomen (Figur 1). 

FIGUR 1. Scintigrafisk undersökning av hästens skalle: Bild 1 dorsalprojektion,
bild 2 vänster lateralprojektion, bild 3 höger lateralprojektion.

Fortsatt förbud mot import
av fåglar 

❘❙❚ EUs förbud mot import av fåglar för-
längdes den 24 januari med fyra månader.
Det beslutade unionens veterinärexperter
som ett led i försöken att minimera sprid-
ningsrisken av fågelinfluensan, rapporte-
rade Reuters samma dag.

Förbudet gäller levande fåglar som fötts
upp i fångenskap. Det infördes i oktober
förra året och förlängs nu till och med
maj.  ■

SLU-forskare utreder rollkur
på FEI-uppdrag

❘❙❚ Två veterinära forskare vid SLU har 
blivit inbjudna till FEI, internationella 
ridsportförbundet, att ge sin syn på hur
dressyrträningsmetoden rollkur påverkar
hästens hälsa.

– Att vi blir tillfrågade känns mycket
hedrande för oss och det är också bevis
på att vår forskning är meningsfull, säger
Christopher Johnston som tillsammans
med sin kollega Lars Roepstorff inom kort
ska besöka FEIs kontor i Schweiz.

Träningsmetoden rollkur har varit 
aktuell inom dressyrsporten under några
års tid. Den används framför allt av den

mycket framgångsrika holländska dressyr-
ryttaren Anky van Grunsven. Hösten 2005
intensifierades debatten kring rollkur,
bland annat som möjlig orsak till nack-
och ryggskador hos hästen. Nu är 
träningsmetoden så omstridd att FEI 
känner att den behöver utredas.

Christopher Johnston och Lars
Roepstorff ska bland annat studera hur
ryttarens sits och hjälper påverkar hästens
rörelser och funktion. Bland annat har
forskarna med hjälp av höghastighets-
kameror filmat dressyrhästar, som normalt
tävlas i svår klass, när de har ridits på en
kraftmätningsrullmatta.
Källa: Aktuellt från Hippocampus den 
23 januari 2006.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Forskningsstiftelsen Intervet delade
i mitten av januari än en gång ut
medel för främjande av veterinär-
medicinsk forskning kring infek-
tionssjukdomar. Stiftelsen valde att
stödja tre projekt, varav två på
grundforskningsnivå och ett mycket
praktiskt inriktat.

Den 20 januari delade Forsknings-
stiftelsen Intervet åter ut pengar, ca 
177 000 kronor, till veterinärmedicinsk
forskning. Syftet med stiftelsen är att
främja diagnostik, profylax och terapi av
infektionssjukdomar hos alla domesti-
cerade djurslag.

2005 års medel delades mellan Jonas
Johansson Wensman (som en uppfölj-
ning av tidigare påbörjade forsknings-
projekt, se SVT 1/05), Anna Kendall
och Johan Bröjer samt Jens Mattsson.

FORTSÄTTNING FÖR MIKRO-
MATRISER
Jonas Johansson Wensman från avdel-
ningen för parasitologi och virologi,
SLU, fick redan vid den förra medelsut-
delningen stöd från stiftelsen för att ut-
veckla en så kallad ”microarray” för att
studera infektionssjukdomar hos katter.

”Microarray”, eller på svenska mikro-
matris, är en teknik där man kopplar 
ett stort antal gensekvenser i ett mikro-
skopiskt rutmönster på glasunderlag.
Nukleotidsekvenserna får sedan reagera
med ett okänt prov, vilket gör att 10 000-
tals gener kan identifieras i ett enda test.

För kattdiagnostik kan detta användas
till att detektera t ex virusinfektionerna
FIPV, FIV och Felv. Tekniken kan också
användas för att utvärdera effekten av

nya vacciner eller för att mäta djurets
immunsvar vid behandling av en viss
sjukdom. Ett enda blodprov skulle
genom mikromatrisanalys räcka för att
undersöka förekomsten av alla kända
patogener hos katt eller andra djurslag.
Tekniken har alltså mycket stora möjlig-
heter, men är hittills inte utvecklad för
katter.

Under sitt första år utförde Jonas
databassökningar och litteratursökningar
för att kartlägga befintliga PCR-system
för kattpatogener och immungener hos
katt. Nästa steg blir att syntetisera PCR-
produkter och oligonukleotider, kon-
struera mikromatriser, testa dessa på

definierade prover och kliniskt material
samt analysera och konfirmera resultaten.

BIVERKNINGSSTUDIE
Som nästa projekt att stödja hade forsk-
ningsstiftelsen valt en praktiskt inriktad
klinikstudie av biverkningar hos häst.
Det var Anna Kendall och Johan Bröjer,
båda vid SLUs stordjursklinik, som fått
medel för att undersöka biverkningar av
α2-agonister hos hästar med infektions-
orsakad feber.
α2-agonister används idag för sede-

ring, muskelavslappning och analgesi
till häst och verkar genom hämning av
det sympatiska nervsystemet.

Läkemedelspengar åter till veterinär-
medicinen

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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Årets forskningsmedelsmottagare samlade: från vänster Jonas Johansson Wensman,
Christina Söderberg (ordförande i forskningsstiftelsen), Anna Kendall och Johan Bröjer.
Saknas på bilden gör Jens Mattsson, som inte kunde närvara vid ceremonin.

➤
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Nu har ett antal fall uppmärksam-
mats kliniskt där hästar med infektions-
orsakad feber fått likartade biverkningar
vid behandling med α2-agonister.
Symtomen visar sig ofta genom att häs-
ten börjar flåsa och ställer sig med lågt
huvud och uppspärrade näsborrar.
Reaktionen har i de flesta fall gått över
av sig själv efter tre till fyra minuter,

men upplevs som dramatisk av många
djurägare. Fenomenet beskrevs i SVT
5/05 av Anna Kendall och Agneta
Gustafsson.

I den nu finansierade studien ska
man undersöka vilka patienter som får
biverkningar och om det finns några
andra riskfaktorer än feber. Olika α2-
agonistpreparat ska granskas, liksom

övriga kliniska parametrar hos drabbade
hästar. Resultaten ska förhoppningsvis
leda till en rekommendation för veteri-
närer och hästägare om vid vilka situa-
tioner biverkningar kan uppkomma och
hur farliga de egentligen är.

RESISTENS MOT SKABB
Som sista finansierade projekt presente-
rades Jens Mattssons studie av GST-
enzymers roll vid resistens mot akarici-
der hos skabbkvalster. Jens Mattsson
från SLUs avdelning för parasitologi och
virologi fick medel för att studera hur
glutationtransferaser (GST) medverkar i
utvecklingen av resistens hos sarkoptes-
skabb mot vanliga behandlingspreparat.
Det har visat sig att mutationer i GST
ger upphov till DDT-resistens hos mala-
riamyggor, och liknande förhållanden
misstänks föreligga hos skabbkvalster
när det gäller akaricider. Studien förvän-
tas ge information om hur GST bidrar
till överlevnaden av Sarcoptes scabiei hos
sitt värddjur.

Årets utdelning av forskningspengar
från Intervet var den tionde sedan stif-
telsen grundades 1994. Stiftelsens ambi-
tion att lämna läkemedelspengar i ”åter-
bäring” till den veterinärmedicinska
forskningen är fortfarande mycket ange-
lägen, i dagens forskningsekonomiska
situation.  ■
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Anna Kendall (bilden) fick tillsammans med Johan Bröjer medel för att undersöka biverk-
ningar av α2-agonister hos hästar med infektionsorsakad feber.

➤

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

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

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

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

Normer för nedsättning av medlemsavgift
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MEDLEMSAVGIFTER
Enligt beslut av Sveriges Veterinär-
förbunds fullmäktige gäller följande
medlems- och prenumerationsavgifter
under 2006.

Fullbetalande medlem
Strukturen på medlemsavgiften ändras
från och med 1 januari 2006 i och med
den nya organisationen. Avgiften kom-
mer att delas upp i två delar; dels till
SVF centralt och dels till den förening
man valt att tillhöra, Anställda Veteri-
närers Förening (AVF) eller Företagande
Veterinärers Förening (FVF). Medlems-
avgiften till SVF omfattar även avgift till
SVS. Se nedan under Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap. 

Prenumerationspriset för Svensk
Veterinärtidning (SVT) och avgiften till
Akademikernas Erkända Arbetslöshets-
kassa (AEA) är densamma som för
2005. Avgifterna till AVF och FVF är
framtagna av respektive förenings styrelse.

Från den 1 januari 1993 är medlem-
skapet i arbetslöshetskassan (AEA) fri-
villigt. Förbundet avråder dock från att
gå ur AEA. AEA ändrade sina stadgar
1994 så att även egenföretagare kan
ansluta sig till AEA1.

Fullbetalande medlem AVF

Medlemsavgift SVF 1 800 kr
Medlemsavgift AVF 1 400 kr
Prenumerationsavgift SVT 860 kr
Avgift arbetslöshetskassan AEA 1 080 kr

Summa 5 140 kr

Fullbetalande medlem FVF 
(fysisk medlem)
Medlemsavgift SVF 1 800 kr
Medlemsavgift FVF 250 kr
Prenumerationsavgift SVT 860 kr
Avgift arbetslöshetskassan AEA 1 080 kr
Medlemsavgift Företagarna 200 kr

Fullbetalande medlem FVF 
(juridisk medlem)
Serviceavgift FVF 1 700 kr

Summa 5 890 kr

Observera alltså att medlemmar i FVF betalar
två olika avgifter, en som betalas av den
enskilde, fysiske, medlemmen och en som
betalas av företaget (juridisk medlem).

Medlem som är dubbelansluten till
Universitetslärarförbundet (SULF) beta-
lar medlemsavgift endast till veterinär-
förbundet. Medlemsavgiften för 2006 är

3 320 kronor. Avgiften fördelas mellan
SVF och SULF. Medlem som under året
dubbelansluter sig till SULF skall med-
dela detta till veterinärförbundet. 

Prenumeration på SVT är obligatorisk
för alla medlemmar utom för pensionä-
rer. Pensionär som ej vill prenumerera
på SVT skall meddela detta till för-
bundskansliet. Prenumerationen upphör
tidigast från uppsägningsdagen. Vidare
kan två makar/sammanboende, som
båda är medlemmar i förbundet, avsäga
sig den ena prenumerationen.

Herofonden
Herofonden ger från och med året efter
man fyllt 60 år en pension, som för 
närvarande uppgår till mellan 1 800 och
5 600 kronor per år beroende på hur
många år man betalat Heroavgiften.
Man måste ha betalat Heroavgiften i
minst tio år för att ha rätt till Heropen-
sion. Avkastningen på inbetald avgift är
mycket god, för närvarande 90 procent,
vilket innebär att inbetalda avgifter åter-
betalas på tre år (netto efter skatt). Flera
medlemmar rekommenderas därför att i
god tid före 50-årsdagen ansluta sig till
Herofonden. För medlem som är anslu-
ten till Herofonden tillkommer en
avgift på 190 kronor per år.

Avgifter och premier inom Sveriges
Veterinärförbund och Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap 2006
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1 Medlem som är egenföretagare kan få ersättning från AEA vid arbetslöshet om all aktivi-
tet i det egna företaget upphört. Man kan antingen helt skilja sig från verksamheten eller
göra ett tillfälligt uppehåll. Tillfälligt uppehåll i verksamheten kan man göra endast en gång
per person och företag. Om man helt skiljer sig från verksamheten måste inregistrerat 
företag avregistreras, fast egendom och rörelsetillgångar avyttras, hyrda lokaler lämnas.
Medlemmen måste förstås också vara anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen.

➤
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Veterinärstuderande
Medlemsavgift 250 kr
Prenumerationsavgift SVT 250 kr

Summa 500 kr

Prenumerationen är obligatorisk för
veterinärstuderande.

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

Pensionär

Medlemsavgift 370 kr
Prenumerationsavgift SVT 430 kr

Summa 800 kr

RIKSFÖRENINGSAVGIFTER
Riksföreningarna kommer inte att ingå 
i den nya organisationen. Föreningarna
i sig kan dock finnas kvar som intresse-
föreningar. För 2006 gäller:

Svenska distriktsveterinärföreningen.
Kvarstår.
Yrkesverksam 400 kr
Pensionär 200 kr

Svenska besiktningsveterinär-
föreningen. Kvarstår
Ingen medlemsavgift tas ut.

Sveriges yngre veterinärers förening.
Kvarstår.
Ingen medlemsavgift tas ut.

Föreningen veterinärer i enskild
tjänst. Avvecklas.
Ingen medlemsavgift tas ut.

Föreningen för veterinärer i 
administrativ tjänst. Kvarstår. 
Yrkesverksam 100 kr
Pensionär 10 kr

Föreningen för veterinärer vid veten-
skapliga institutioner. Avvecklas.
Ingen medlemsavgift tas ut.

Privatpraktiserande veterinärers 
förening. Omvandlas till FVF.
För avgifter se ovan.

Djursjukhusanställda veterinärers 
förening. Avvecklas.
Ingen medlemsavgift tas ut.

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP
Från och med 1990 är alla medlemmar
i förbundet även medlemmar i Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap (SVS).
Detta innebär att den särskilda medlems-
avgiften till SVS har slopats för förbunds-
medlemmarna, som i fortsättningen
betalar till SVS via förbundsavgiften.
Medlemsavgiften för stödjande medlem i
SVS (SVS-medlem som inte är medlem
i veterinärförbundet) har av fullmäktige
fastställts till 480 kronor för 2006.

Medlemsavgift i sektionerna
Enligt beslut av respektive sektions års-
möte gäller följande medlemsavgifter för
2006. 

Häst 150 kr
Smådjur

Yrkesverksam 250 kr
Studerande 150 kr

Husdjur
Yrkesverksam 150 kr
Pensionär 100 kr

Livsmedel
Yrkesverksam 250 kr
Pensionär 150 kr
Studerande 50 kr

Försöksdjur 100 kr

Inbetalning av medlemsavgifter och 
försäkringspremier
Alla medlemsavgifter aviseras från kans-
liet som sedan fördelar medlen till SVF,
AVF och FVF. Serviceavgiften som
FVFs medlemsföretag skall betala kom-
mer att faktureras. Medlem som anser

att debiteringen är felaktig bör snarast
kontakta förbundskansliet.

Försäkringspremierna för personför-
säkringar (liv-, olycks-, sjuk- och barn-
försäkring) kommer i fortsättningen att
aviseras av Max Matthiessen Liv & För-
säkringsmäklare. De sköter all administ-
ration och information av förbundets
personförsäkringar och nås via e-post 
på grupp@maxm.se eller på telefon 
08-6132855.

Försäkringspremierna för sakförsäk-
ringar (ansvars- och veterinärutrustnings-
försäkring) kommer som tidigare att
aviseras av förbundet.

Mer info kring försäkringar kommer i
nästa nummer av SVT. Du kan redan
nu gå in på vår hemsida www.svf.se och
läsa mer.

GRATISFÖRSÄKRINGAR
Studerandemedlemmar som avslutat
studierna i årskurs 6 erhåller gratis liv-,
olycksfalls- och ansvarsförsäkring under
två år. Ansvarsförsäkringen gäller för
legitimerad veterinär som är egenföreta-
gare och för anställd veterinär enbart för
yrkesverksamhet under fritiden.

Dessa medlemmar är sålunda utan att
betala premie försäkrade under 2006
och 2007 med en livförsäkring på 10
prisbasbelopp samt med en olycksfalls-
försäkring på 10 prisbasbelopp. Ansvars-
försäkringens maximala ersättnings-
belopp är vid personskada 10 miljoner
kronor och vid sakskada (= skada på
djur) 2 miljoner kronor.

En förutsättning för att tillhöra liv-
och olycksfallsförsäkringen är full
arbetsförhet. De medlemmar som
berörs av detta får information direkt
från förbundet. 

PER CARLSSON

kansli- och ekonomichef
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* Pensionärer i SVF!
Eftersom vi har fått många frågor så
vill vi tydliggöra att pensionärer inte
ansluts till förbundets nya föreningar
(AVF och FVF) om de inte uttryckligen
så önskar. 

Pensionärsavgiften till SVF påverkas
alltså inte alls av förbundets nya
organisation.
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Marknadsföring av djur-
foder granskas
❘❙❚ Jordbruksverkets foderkvalitetsenhet
har påbörjat en granskning av hur foder
till häst, hund och katt märks och mark-
nadsförs. Främst granskas foder som
marknadsförs med medicinska påståen-
den. Problemet med medicinska och 
felaktiga påståenden har ökat och idag
ingår 15 stora och små foderföretag i
granskningen.

– Vi ber företagen att ändra marknads-
föringen och märkningen så att den över-
ensstämmer med foderlagstiftningen,
berättar Linnéa Stålhandske på Foder-
kvalitetsenheten i ett pressmeddelande
den 25 januari. Om företagen ändrar sin
information blir det ingen påföljd.

Ett foder ska tillgodose djurets behov

av näring, vitaminer och mineraler – inte
ha läkande egenskaper. Påståenden som
att fodret minskar risken för allergier,
motverkar inflammationer och stärker
immunförsvaret är medicinska. En pro-
dukt som bedöms ha sådana egenskaper
ska anmälas till Läkemedelsverket som
efter prövningar kan godkänna medlet
som ett läkemedel. Det är förbjudet att
marknadsföra produkter som läkemedel
om de inte är godkända av Läkemedels-
verket.

Det finns foderföretag som menar att
djurfodret kan förebygga övervikt, ge 
pälsen färg och glans, ge friskt tandkött
samt stärka skelett och tänder. Om sådana
påståenden används i marknadsföringen
måste företagen ha dokumenterade
bevis. Jordbruksverket ska därför, så fort
ett påstående verkar felaktigt, begära
information om produkten och de på-
stådda effekterna. Är bevisen bristfälliga
tar Konsumentverket över ärendet.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Inför fölsäsongen, se till att plasma fi nns 
på lager på kliniken eller stuteriet!

Gör din beställning redan nu:
SVAs Avdelning för försäljning 
telefon: 018-67 43 00, 
e-post: order@sva.se, fax: 018-67 43 93

SVAs plasma till föl 

w
w

w
.s

va
.s

e

. Dokumenterad IgG-halt. Antikroppar mot rotavirus & infl uensa .  Från kontrollerade & isolerade hästar. Hållbar i frys i minst tre år

Årets batch kan levereras från 1 mars. 

Utan antikroppar i blodet hjälper inget antibiotika i världen

SvT 2-2006 Kjells  06-02-06  10.30  Sida 33



Den 21 januari lämnade den senaste
årskullen veterinärer, med kurs-
namnet Animatus, SLU för att ge
sig ut i verkligheten efter fem och
ett halvt års studier. Kursens avslut-
ningsceremoni uppmärksammades
denna gång på ett tydligt sätt av
både SLUs rektor och dekanus vid
veterinär- och husdjursfakulteten.

Den officiella ”utsparken” av den senaste
årgången studenter vid veterinärpro-
grammet ägde rum i SLUs aula i
Uppsala lördagen den 21 januari. 72
nybakade veterinärer ställde förväntans-
fullt upp sig för fotografering och hyll-
ningar från släkt och vänner. Vid årets
avslutningsceremoni deltog dessutom
både SLUs rektor Ann-Christin Bylund
och dekanus Arvid Uggla, förutom 
studentkårens inspektor Bernt Jones.
Rektors och dekanus närvaro markerade
på ett positivt sätt att universitetsled-
ningen även vill uppmärksamma grund-
utbildningsstudenternas avgång från
universitetet.

Högtiden inleddes med gratulationer
från de tidigare kurskamraterna Elin
Lindell och Oskar Nilsson. De konstate-
rade att Animatus – att ge liv – är ett bra
namn för en årskurs veterinärer.

SPECIALISERING NÖDVÄNDIG
Ann-Christin Bylund gladdes i sitt tal åt
att få dela avslutningsdagen med stu-
denter och anhöriga. Hon uttryckte sin
beundran och respekt för det fantastiska
arbete som veterinärstudenterna lagt
ner. Veterinärutbildningen är mer än en
universitetskurs – det är ett val för livet,
konstaterade rektorn. Samtidigt slog
hon fast att dagens utexaminerade vete-

rinärer inte kan dela Linnés tillfredsstäl-
lelse att kunna allt inom sitt verksam-
hetsområde. Idag måste vi både välja
och välja bort kunskap, menade Bylund.
Detta är en konflikt även för universite-
tets lärare, men tiden räcker inte till för
att inhämta all kunskap som finns.
Veterinärer måste börja specialisera sig
mer i likhet med läkarna, sade rektorn. 

Hon hoppades dock att många av
dagens nyexaminerade veterinärer skulle
återkomma till SLU under sin yrkeskar-
riär, som en del i det livslånga lärandet.
Då kommer mycket att se annorlunda
ut, spådde rektorn, med nya byggnader
och ett nytt universitetsdjursjukhus.
”Tänk vad bra de har det idag, annat var
det på vår tid 2005” trodde Ann-

Christin Bylund att de återvändande
veterinärerna skulle reflektera.

KONSTRUKTIV KURS
Dekanus Arvid Uggla välkomnade
Animatus som nya medlemmar i veteri-
närkåren, och gratulerade till att kurs-
deltagarna nu klarat av en av landets
mest åtråvärda utbildningar. 

– Som studenter har ni varit värdeful-
la i många av SLUs organ och utskott,
berömde dekanus. Årskursen har drab-
bats av en omställningsperiod på SLU,
men ändå deltagit konstruktivt i fakul-
tetens arbete, konstaterade Arvid Uggla.
Han var imponerad över studenternas
konstruktivitet och positivitet. Trots
brister i de praktiska momenten är SLUs

Animatus ut på arbetsmarknaden
TEXT OCH BILD: JOHAN BECK-FRIIS
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Veterinärutbildningen är mer än en universitetskurs – det är ett val för livet, konstaterade
rektor Ann-Christin Bylund.

➤
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veterinärprogram bland de bästa i
Europa, menade dekanus, och gratule-
rade de nyexaminerade till att ha en
sådan utbildning i ryggen.

KÅRAKTIVITET ETT KVALITETS-
MÄRKE
VMFs ordförande Andreas Bystedt ville
också önska Animatus lycka till i arbets-
livet. – Det är många i denna kurs som
varit kåraktiva, konstaterade VMF-ord-
föranden, allt från föregående VMF-
ordförande Marlene Areskog till en upp-
sjö av övriga kårfunktionärer i olika 
styrelser och utskott. – Det innebär en
kvalitetsmärkning att vara kåraktiv, det
visar att man har bredare vyer än bara
akademiska studier, sade VMF-ordfö-
randen.

Så som börjat bli tradition vid veteri-
närprogrammens avslutningar utsågs
även en hedersmedlem i årskursen. För
Animatus del var det Bitten Andrén,
lärare vid smådjursklinikerna, som fick
den hedersamma utmärkelsen. – Du har
ställt upp för årskursen i alla väder, 
därför var det naturligt att vi valde dig,
motiverade kursens taleskvinna Marlene
Areskog. 

I en lång rad fick alla kursdeltagare
slutligen gå upp på scen och hämta 
studentkårens avslutningsdiplom ur

dekanus och inspektors hand. Många
var strålande glada att äntligen ha kom-
mit till sitt utbildningsmål, och en och
annan rörd tår syntes också i försam-
lingen. 

Nu väntar en arbetsmarknad som väl-
komnar nya veterinärer, vilket avspeglade
sig i att de flesta som sökt hade fått jobb

efter examen. Rektors och dekanus
inbjudan tillbaka till SLU lär dock vara
nödvändiga att hörsamma för de nya
veterinärerna. I en värld av ständigt
ökande kunskapsflöde är en grundexa-
men ingen permanent biljett till arbets-
marknaden, bara en bas att bygga sin
kommande utveckling på.  ■
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Bitten Andrén, lärare vid smådjursklinikerna, utsågs till hedersmedlem i Animatus.

Heidi Andersson får som första Animatusdeltagare ta emot avslutningsdiplomet från en
nöjd dekanus Arvid Uggla och inspektor Bernt Jones.

➤

Årskursen har drabbats av en omställ-
ningsperiod på SLU, men ändå deltagit
konstruktivt i fakultetens arbete, konsta-
terade Arvid Uggla.
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På Jordbruksverkets webbplats
finns sedan drygt ett år en ständigt
uppdaterad förteckning över de
författningar som är tillämpliga i
veterinär verksamhet. Förteckningen
är ett bra hjälpmedel för veterinärer
som vill hålla sig informerade om
författningar som styr den egna
verksamheten.

De författningar som rör veterinär verk-
samhet finns sedan lång tid tillbaka
samlade i den veterinära författnings-
handboken. Författningarna förvaras i
ett antal pärmar, som med åren vuxit till
antalet. Nu kan man också hitta alla de
veterinära författningarna samlade på
SJVs hemsida.

FÖRFATTNINGSHANDBOKEN 
TILLGÄNGLIG PÅ INTERNET
Jordbruksverkets djuravdelning tillhanda-
håller en förteckning över alla författ-
ningar som ingår i veterinära författ-
ningshandboken på www.sjv.se. Lagar,
förordningar och myndigheters före-
skrifter är listade efter de saknummer
som tilldelats i handboken.

För lagar, förordningar och Jord-
bruksverkets författningar finns direkt-
länk till respektive författning. När det
gäller andra myndigheters författningar
finns länk till respektive myndighets
hemsida, där man själv får söka upp för-
fattningen.

Man hittar den veterinära författ-
ningssamlingen på något av följande
sätt:

– Öppna www.sjv.se, klicka på 
”Författningar” i vänsterkanten, klicka

sen på ”Veterinära författningshand-
boken” i högerkanten (under rubrik
”Andra länkar”).

– Öppna www.sjv.se, klicka på ”Djur
& Veterinär” i övre rubrikraden, klicka
sen på ”Veterinära författningshand-
boken” i högerkanten (under rubrik
”Vidare läsning”).

Man kan därefter lägga till sidan
bland sina favoriter i webbläsaren
(Explorer, Netscape eller annan), så har
man den lätt tillgänglig när man behöver
den.

PRENUMERERA PÅ FÖRFATTNINGAR
Om man vill ta del av Jordburksverkets
föreskrifter i veterinära författnings-
handboken kan man prenumerera på
föreskrifter i tryckt form från Jordbruks-
verket. Årskostnaden är för närvarande
450 kr exkl moms. Om man vill ha alla
föreskrifter Jordbruksverket ger ut är

årskostnaden för närvarande 900 kr exkl
moms.

För att hålla sig uppdaterad om vad
som händer när det gäller Jord-
bruksverkets föreskrifter kan man även
kostnadsfritt prenumerera på nyheter
via e-post. Prenumeration kan göras på
något av följande sätt:

– Öppna www.sjv.se, klicka på
”Prenumerera” i vänsterkanten, klicka
sen på ”Författningar” i vänsterkanten,
kryssa i rutan, fyll i e-postadress och
klicka på ”Skicka”.

– Öppna www.sjv.se, klicka på
”Författningar” i vänsterkanten, klicka
sen på ”Prenumerera på författningar” i
högerkanten (under rubrik ”Prenume-
rera”), kryssa i rutan, fyll i e-postadress
och klicka på ”Skicka”.

Man får ett e-postmeddelande varje
gång Jordbruksverket ger ut nya före-
skrifter eller ändrar befintliga föreskrifter.

Veterinära författningshandboken 
– nu även på nätet
ELISABETH MUSTONEN, veterinärinspektör.*

Det går nu att få tag på alla de veterinära författningarna via Jordbruksverkets hemsida.

➤
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Det går dock inte att begränsa prenume-
rationen till att enbart gälla föreskrifter
som rör veterinärer.

FRÅN RÖDA PÄRMAR TILL DIGITAL
FÖRTECKNING
Veterinära författningshandboken föddes
redan 1944. Då var det en inbunden
bok med gällande författningar för vete-
rinär verksamhet. Nya och ändrade för-
fattningar sparades som lösblad.

1968 beslutade Kungliga Veterinär-

styrelsen i samarbete med Sveriges
Veterinärförbund att organisera författ-
ningarna i ett mer lätthanterligt system.
Resultatet blev att författningarna ord-
nades i olika kapitel och varje författ-
ning tilldelades ett saknummer. Författ-
ningshandboken har hållits aktuell
genom utskick till samtliga veterinärer
av de författningar Jordbruksverket
bedömt som särskilt viktiga. SJVFS-
föreskrifter har skickats till dem som
prenumererat på veterinära författningar.

Med tiden har handboken blivit för
stor för de tre pärmar man började 
med. En komplett författningshandbok
idag kräver åtminstone fem pärmar. 
Ett modernare och enklare sätt att hållas
sig uppdaterad är att använda sig av
www.sjv.se.

*ELISABETH MUSTONEN, veterinärinspektör,
Jordbruksverket, Veterinära tillsynsenheten, 
551 82 Jönköping.
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Sedan 2005 ska veterinärförbundets medlemmar direktvälja ledamöter i förbundsstyrelse och
fullmäktige samt ordförande och vice ordförande i SVS. Valet sker under hösten men kandidater till
posterna ska nomineras senast den 1 juli 2006. 

Nominering – hur gör man?

• Valet 2006 avser: 
- Vice förbundsordförande och två övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
- Vice ordförande i SVS
- 18 ledamöter i fullmäktige

• Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade till respektive organ kan nominera kandidater till
förtroendeposterna och är också valbara. Mandatperioden för samtliga poster är två år med tillträde
den 1 januari 2007.

• Nominering ska vara skriftlig (kan även ske via e-post) och innehålla följande uppgifter för att vara
giltig:
- Namn på den nominerade kandidaten, personnummer och alla kontakt- och adressuppgifter.
- Vilken av ovanstående förtroendeposter som avses. 
- Skriftlig bekräftelse av den som nominerats att hon/han accepterar att kandidera till den aktuella 

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

För att underlätta nomineringsförfarandet finns en särskild blankett som bifogas detta och kommande
nummer av SVT. Blanketten finns också på veterinärförbundets hemsida www.svf.se.

• Nuvarande innehavare av posterna som valet avser kan naturligtvis nomineras för omval om de
accepterar det (vice förbundsordförande Åsa Bergquist, SVS vice ordförande Henrik Ericsson,
förbundsstyrelseledamöter Bo Eberhardson och Per Sahlander). 

Samtliga ledamöter i förbundsstyrelse respektive SVS kollegium finns publicerade i varje nummer 
av SVT. Lista på nuvarande fullmäktiges ledamöter finns på den lösenordsskyddade delen på
förbundets hemsida www.svf.se (Resultat vid Sveriges Veterinärförbunds val 2005) och medlemmar
kan även få den informationen från förbundskansliet.

• Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 juli.

Nominera kandidater
till förtroendeposter senast 1 juli 
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Ansvarsärende

Felbehandling av katt
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Två djurägare anmälde veterinär XX
för felbehandling av en katt. 
XX bestred anmälan.

DJURÄGARNAS ANFÖRANDE
Den 20 juni sökte djurägarna akut vete-
rinärhjälp eftersom deras treåriga katt
hade andningsproblem. Veterinär XX
tittade i kattens svalg, lyssnade på 
lungorna och hjärtat. Han ställde sedan
diagnosen astma. Trots att ägarna då
berättade att katten tidigare, under sitt
första levnadsår, hade fått diagnosen
kronisk kattsnuva och att den under de
senare månaderna hade varit hängig,
höll XX fast vid att den led av astma.
Katten fick kortison och antibiotika
både injicerat och på recept. Ägarna åkte
hem och höll katten inne, gav den
medicin och försökte få i den vätska. De
kunde se en liten förbättring men katten
hade fortfarande svårt att andas. Därför
ringde de till veterinär XX. Han lugnade
dem och sade att det skulle ta sin tid.
Senare samma kväll kissade katten på
sig. Djurägarna ringde igen till veteri-
närstationen och en annan veterinär 
svarade och rådde dem att åka till ett
djursjukhus. Veterinären där tog katten
omedelbart till ett syrgastält. Senare fick
ägarna veta att katten hade avlidit innan
den kom till tältet. De önskade att XX
hade remitterat katten till sjukhuset.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Den 20 juni ringde en av djurägarna för
att hennes katt hade fått en plötslig
hostattack och andningssvårigheter. XX

undersökte katten grundligt på förmid-
dagen och ställde diagnosen astma. Som
överenskommet ringde han till djuräga-
ren klockan 12.00 för att kontrollera
kattens tillstånd. Ägaren svarade att den
var bättre. XX hade då ingen anledning
att remittera patienten. Han fick inte
veta att katten hade haft kattsnuva. 

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg, mot bakgrund
av de handlingar som verket erhållit i
ärendet, att veterinär XX inte agerat för-
sumligt i sin yrkesutövning.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Det finns inte något i journalen som
talar emot djurägarnas uppgift att kat-
ten vid ankomsten var svårt sjuk och
hade andnöd. Tvärtom stöds den upp-
giften både av en av ägarnas uppgift om
att hon ringt veterinär XX för att rådfråga
honom när katten efter en tid hemma –
även om den var något bättre – fort-
farande hade svårt att andas, och av det
efterföljande förloppet med svår försäm-
ring som ledde till att katten avled. Vid
sådant förhållande borde katten inte ha
skickats hem innan man antingen
kunde konstatera att den svarade på
given behandling eller, om så inte var
fallet, remitterats vidare. I vart fall borde
XX senast vid det efterföljande telefon-
samtalet ha insett att kattens tillstånd
krävde ytterligare åtgärder. XX kan där-
för inte undgå en erinran.

Ansvarsnämnden tilldelade veterinär
XX en disciplinpåföljd i form av en 
erinran för att han har åsidosatt sina
skyldigheter i den veterinära yrkesutöv-
ningen.

JOHAN BECK-FRIIS

ansvarsärende

För mer information kontakta:

SweVet Piab AB
Verkstadsgatan 8

275 39  Sjöbo
tel. 0416-258 25 fax 0416-258 31

e.mail: info@swevet.se

Övervakning där bara
fantasin sätter gränser.

Den Windowsbaserade
mjukvaran gör det möjligt
att integrera LifeWindow i
klinikens datasystem.
Dessutom enkel att arbeta
med då menyer och
funktioner känns igen från
Windows.
LifeWindow erbjuder många
olika möjligheter och
funktionerna kan väljas efter
den egna klinikens behov.
Den kan kopplas in i
nätverket, fast eller trådlöst
och kan fås med inbyggd
skrivare. LifeWindow kan
även anslutas till en extra
skärm om man exempelvis
vill kunna övervaka från ett
annat rum.

Funktioner en LifeWindow
kan innehålla:

EKG
Pulsoximeteri

Kapnografi, mainstream/
sidestream

Mätning av upp till 5 olika
anestesigaser

Noninvasivt och invasivt
blodtryck

Hjärt och andningsfrekvens
Temperatur, 2 avläsare

LifeWindow™
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En djurägare anmälde veterinärerna
AA och BB för felbehandling av 
en hund. Veterinärerna bestred
anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Den 20 augusti kom djurägaren till
veterinärkliniken för att hennes tax hade
kräkts och haft blodig diarré. Ägaren
lämnade tiken på kliniken vid 14.30-
tiden och anmodades att senare under
dagen (ca klockan 21.30) hämta hem
hunden för natten. Nästa morgon var
tiken död. 

Vid ankomsten till kliniken den 20
augusti berättade ägaren allt om hun-
dens problem för veterinär AA. Veteri-
nären informerade henne om att tiken
var uttorkad men att det var helt nor-
malt med blodiga diarréer vid tarm-
infektion och alltså inget alarmerande.
När ägaren, enligt anmodan, hämtade
hunden var dess allmäntillstånd dåligt.
Vid avhämtningen träffade hon endast
en sköterska som upplyste ägaren om att
hunden var medtagen men uppvätskad
och att de nu bara väntade på att anti-
biotikan skulle börja verka. Att hunden
fortfarande blödde ur tarmen sågs som
helt normalt. Likaså var det väntat att
det skulle ske så kallade blodtömningar
ur tarmen under natten. Ägaren fick inga
instruktioner eller förhållningsorder,
enbart uppmaningen att återkomma med
tiken påföljande förmiddag. Hunden
skulle då få mer dropp och antibiotika.
Sedan skulle kliniken avgöra om den
behövde komma tillbaka för ytterligare
behandling. 

Vid hemkomsten en kvart senare var
hunden omedelbart törstig och drack
från sin skål. Den fick emellertid inte
behålla vattnet, utan kräktes upp det
någon timme senare. Djurägaren hade
inte fått någon som helst information
om att detta var alarmerande. Det
begrep hon först i efterhand. Påföljande
morgon var hunden död. Som framgår
av obduktionsprotokollet dog hunden
av ett chocktillstånd, uttorkning och
blodförgiftning. Mot denna bakgrund
drar ägaren slutsatsen att hunden var i
behov av kvalificerad dygnetruntvård.
Tjänstgörande veterinär, veterinär BB,
borde därför ha remitterat hunden vidare
till ett djursjukhus istället för att skicka
hem den och låta sköterskan upplysa
ägaren att de hade situationen under
kontroll. Djurägaren hade alltså inte
själv bett om att få hem tiken, utan litade
helt på personalen vid kliniken och vad
de sade. Genom att inte agera har vete-
rinär BB, i ägarens tycke, brutit mot
djurskyddslagens bestämmelser att djur
ska skyddas mot onödigt lidande och
sjukdom. Vidare är djurägaren kritisk
till att inte blodprov togs när hon kom
in med tiken. Hon är tveksam om hun-
den fick rätt sorts antibiotika och fram-
för allt om den administrerades på
lämpligaste sätt. Sedan undrar ägaren
om journalföringen överensstämmer
med gällande regler. Det framgår varken
att tiken vid ankomsten till kliniken
flämtade oavbrutet, var helt apatisk eller
att det kom en kraftig blodstråle ur dess
tarm medan tiken stod på undersök-
ningsbordet. Inte heller framgår exem-
pelvis klockslag för och doseringen av
antibiotika och uppvätskningsmedel.

Veterinär AA informerade inte ägaren
om att hunden hade en akut livshotan-

de sjukdom. Om AA hade gjort detta
hade ägaren själv krävt att få tala med en
veterinär, närmare bestämt BB, när hon
kom till kliniken på kvällen. Veterinär
BB skulle i sådant fall ha tvingats ta det
ansvar som var ålagt henne i egenskap av
ansvarig veterinär, nämligen att under-
söka taxen för att bedöma om den var i
sådant skick att det var lämpligt att
skicka hem den. Djurägaren utgår från
att BB då hade gjort bedömningen att
det var nödvändigt för tiken att föras
över till djursjukhus. 

Av veterinär BB:s yttrande framgår
att hon, trots att tiken hade en akut livs-
hotande sjukdom, inte undersökt hun-
den. Ingen veterinär hade således tittat
på ägarens hund mellan klockan 16.00
och 21.30.

Avslutningsvis vill ägaren påpeka att
hon efter hundens död fått information
om att en hund som har fått den aktuella
diagnosen ska vårdas stationärt till dess
att den är helt återställd, dvs att den
dricker och äter normalt samt har nor-
mal avföring. Det stämmer inte att äga-
ren anmodades att kontakta djursjukhus
om hundens tillstånd skulle försämras
under natten. Av journalen framgår att
hon skulle återkomma till kliniken 
följande förmiddag för vidare behand-
ling. Detta var den enda information
ägaren fick.

VETERINÄR AA:s ANFÖRANDE
Djurägaren kom med sin hund till kli-
niken vid 15-tiden den 20 augusti. Hon
uppgav då att hunden haft kräkningar
för tre dagar sedan och att den varit
ganska pigg, men fått diarré föregående
kväll och även kräkts under natten.
Uppgiften att det kom blodig avföring
ur tarmen när temperaturen togs stäm-

Ansvarsärende

Skickade hem sjuk tax utan under-
sökning

ansvarsärende
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mer. Vid undersökningstillfället hade
tiken nedsatt allmäntillstånd, var uttor-
kad, hade fina slemhinnor och mjuk
buk. Mot bakgrund av anamnes och 
kliniska fynd ställde AA diagnosen
hemorrhagisk gastroenterit. AA uppgav
inte att det var normalt med blodig 
diarré, däremot förklarade hon att det
inte är helt ovanligt med blodig diarré
vid mag- och tarminfektioner. 

AA vidtog åtgärder i form av framför
allt vätskebehandling för att återställa
vätske- och elektrolytförluster. Vidare
sattes bredperspektivantibiotikum in för
att motverka allmän infektion. Dessa
behandlingar sattes in så snart hunden
kommit in på stationäravdelningen.
Något blodprov togs inte eftersom ett
sådant prov inte brukar visa särskilt
mycket vid akut hemorrhagisk gastroen-
terit. Beslut togs om att avvakta utveck-
lingen under eftermiddagen och kvällen
för att se om hunden kunde åka hem
under natten eller om den skulle över-
föras till djursjukhus för fortsatt vård.
Själv slutade AA sin tjänstgöring klockan
16.00 den aktuella dagen. Anledning att
ifrågasätta det sätt på vilken journalen
förts föreligger inte. Det är mycket
ovanligt att hundar med gastrit-hemorr-
hagisk enterit avlider. Att djurägarens
hund hade så allvarliga och omfattande
förändringar i mag-tarmkanalen som
obduktionen visade var inte möjligt att
förutse när hunden undersöktes. 

VETERINÄR BB:s ANFÖRANDE
BB påbörjade sin tjänstgöring klockan
16.00 den 20 augusti och övertog ansva-
ret för inneliggande patienter, däribland
anmälarens hund. Vid denna tidpunkt
hade BB fått uppgift om att hunden
hade blodig gastroenterit och att
behandlingen hade påbörjats med all-
män antibiotika och intravenös vätska.
Under eftermiddagen och kvällen sköt-
tes hunden av en mycket rutinerad 
sköterska. Vid tidpunkten för hemgång
hade hundens kroppstemperatur norma-
liserats och sköterskan bedömde därför,
i samråd med BB, att dess allmäntill-
stånd blivit förbättrat. Rådande praxis
vid kliniken är att de inneliggande 
patienterna skickas hem av en sköterska
och att en veterinär ska kontaktas om

något djur är dåligt eller om djurägaren
vill tala med veterinären. I detta fall
ombads BB inte av djurägaren att
undersöka hunden. Sköterskan gjorde i
stället den självständiga bedömningen
att hunden kunde skickas hem över 
natten. 

I sammanhanget kan framhållas att
kliniken saknar möjlighet att behålla
djuren för stationärvård efter klockan
22.00, varför inneliggande djur antingen
måste remitteras vidare eller skickas
hem. I det fall djurägaren väljer att ta
hem djuret ankommer det på denne att
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åka till ett djursjukhus om djurets till-
stånd skulle försämras under natten.

Obduktionen av hunden visade att
den dog av akut erosiv hemorrhagisk
gastronterit, vilket är en mycket allvarlig
inflammation med sår och blödningar i
hela mag- och tarmkanalen. I efterhand
kan konstateras att stationärvård med

dropp under natten i och för sig hade
förbättrat hundens chanser att överleva.
Tyvärr är det dock inte helt ovanligt att
detta sjukdomstillstånd leder till döden
även om hunden får kontinuerlig och
adekvat behandling. 

Anledning att ifrågasätta det sätt på
vilken journalen förts föreligger inte.

Rehydreringen av hunden hade påbör-
jats omgående efter inskrivningen.
Eftersom hunden hade hemorrhagisk
enterit sattes även antibiotika in (Baytril
och Penovet) parenteralt och inte pero-
ralt på grund av att hunden haft kräk-
ningar. Vid tidpunkten för hemgång
hade hundens allmäntillstånd förbätt-
rats och temperaturen var normal.
Djurägaren anmodades att kontakta
djursjukhus om hundens tillstånd skulle
försämras under natten.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg i sitt yttrande att
veterinär BB agerat försumligt i sin
yrkesutövning. Det var BB som i egen-
skap av tjänstgörande veterinär ansvarade
för att patienterna var i tillräckligt gott
skick att sändas hem, oavsett klinikens
praxis. Jordbruksverket ansåg att veteri-
när BB skulle ha undersökt hunden
innan den skrevs ut. 

I ärendet finns även brister i journal-
föringen från den 20 augusti. Bland
annat framgår inte styrka eller dosering
för de läkemedel som hunden behandla-
des med. Journalanteckningarna är inte
heller signerade. Förutom bristande jour-
nalföring ansåg verket att veterinär AA
inte agerat försumligt i sin yrkesutövning.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Ansvarsnämnden, som delar Jordbruks-
verkets bedömning att journalföringen
varit bristfällig, anser inte att veterinär
AA agerat försumligt i sin yrkesut-
övning.

Vad gäller veterinär BB anmärker
nämnden att hemorrhagisk enterit är ett
mycket allvarligt tillstånd som snabbt
kan leda till att djuret avlider på grund
av utsvämning av stora mänder endo-
toxiner, något som också skett i detta
fall. Det är då anmärkningsvärt att
skicka hem en sådan hund, även om det
bara är över natten, utan en grundlig
undersökning av hundens tillstånd. BB
kan inte undgå en erinran.

Ansvarsnämnden tilldelade veterinär
BB en erinran för att hon åsidosatt sina
skyldigheter i den veterinära yrkesut-
övningen, och lämnade anmälan mot
veterinär AA utan vidare åtgärd.

JOHAN BECK-FRIIS
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Länsstyrelsen i aktuellt län anmälde
veterinär YY för felbehandling av
en tjur, men YY bestred anmälan.

LÄNSSTYRELSENS ANFÖRANDE
Saken gäller behandling av en tjur enligt
författning SJVFS 2002:57, om veteri-
närs rätt att förskriva och tillhandahålla
läkemedel i anslutning till djursjukvård.

En veterinärstation översände en
behandlingskopia över en tjur till läns-
styrelsen. Kopian sändes på begäran av
länsveterinären efter en telefonanmälan
från distriktsveterinären.

Av journalen framgår att en tjur
undersökts den 17 juni av distriktsvete-
rinären. Enligt journaltexten hade tjuren
skadat vänster hasled på stallinredningen.
Djurägaren försökte klara problemet på
egen hand, men när såret började lukta
illa efter två veckor kontaktade han vete-
rinär YY (som inte är distriktsveterinär).
Hon förskrev, per telefon, Socatylpasta

och Penovet för intramuskulär behand-
ling med 50 ml per dag i åtta dagar.
Djurägaren lär ha framfört önskemål
om att en veterinär skulle komma till
djuret. YY ansåg inte att detta var nöd-
vändigt. Därför tillkallade djurägaren
nästa dag distriktsveterinären. Tjuren
hade en purulent hasledsartrit av sådan
natur att den avlivades.

Någon anmälan från veterinär YY om
delegerad behandling i den aktuella
djurägarens besättning, enligt SJVFS
2002:57 (C:15) 25 §, har inte registre-
rats hos länsstyrelsen. Ärendet borde

Ansvarsärende

Delegerade behandling utan under-
sökning

ansvarsärende

➤

Kollegialt Nätverk
veterinärer stödjer veterinärer

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

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

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

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

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

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

0730–20 45 60
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enligt anmälan prövas främst enligt
SJVFS 2002:57 4 §. Enligt C:15 skall
en veterinär rapportera till länsstyrelsen
alla de besättningar där veterinären dele-
gerar behandling till djurägaren. Några
sådana besättningar hade inte veterinär
YY rapporterat.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Den aktuella djurägaren ringde till vete-
rinär YY den 16 juni angående en kalv
med ett sår på ett ben. Vid tillfället var
YY förhindrad att åka och titta på 
djuret. Därför ringde hon istället in
antibiotika. YY medger att detta inte var

bra. Detta kommer inte att hända igen.
I fortsättningen kommer YY, om hon är
förhindrad att resa, att hänvisa till när-
liggande veterinärstation. 

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg att veterinär YY
agerat försumligt i sin yrkesutövning.
Den beskrivning av skadan som djur-
ägaren enligt uppgift lämnat per telefon
skulle ha föranlett antingen ett besök av
YY eller en uppmaning till djurägaren
att kontakta en annan veterinär. För
övrigt vill Jordbruksverket uppmärk-
samma att enligt 4 § Statens jordbruks-
verks föreskrifter (SJVFS 2002:57) om
veterinärs rätt att förskriva och till-
handahålla läkemedel i anslutning till
djursjukvård och djurhälsovård skall
veterinären genomföra en undersökning
och bedömning av enskilt djur eller
djurgrupp innan förskrivning och till-
handahållande av läkemedel sker. En
veterinär får enligt 22 § under vissa
förutsättningar förskriva läkemedel för
så kallad delegerad läkemedelsbehand-
ling. I det aktuella fallet förelåg emeller-
tid inte sådana förutsättningar.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Som Jordbruksverket påpekat skall,
enligt föreskrifterna i verkets författ-
ningssamling, förskrivning av läkemedel
föregås av en undersökning av – i detta
fall – det sjuka djuret. Att inte under-
söka ett djur innan behandling sätts in
är inte förenligt med vetenskap och
beprövad erfarenhet. 

Ansvarsnämnden tilldelade därför
veterinär YY en erinran för att hon åsido-
satt sina skyldigheter i den veterinära
yrkesutövningen.

JOHAN BECK-FRIIS
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Ny tjänst – ny lön – nya anställnings-
villkor?

Om du står i begrepp att byta arbete
eller om Du skall tillträda Din första tjänst

kontakta förbundskansliet

för rådgivning innan Du träffar avtal om
anställningen. Ring Anders Lefrell eller
Amelie Lothigius, tel: 08-545 558 20.
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Veterinärförbundets styrelse, samt
tillträdande ledamöter under 2006,
träffades 14–15 december 2005 
för årets sista möte. Första dagen
ägnades åt pensionsfrågor samt
strategidiskussioner. Andra
dagen genomfördes
som traditionellt
styrelsemöte.

PENSIONER OCH STRATEGI-
DOKUMENT
Harald Mårtensson, SACO, informerade
om pensioner med tyngdpunkt på regel-
verket rörande ålderspension.

En av konsekvenserna av veterinär-
förbundets nya organisation är att för-
bundsstyrelsen i högre grad än tidigare
kan arbeta med övergripande frågor.
Styrelsen har nu startat arbetet med att
ta fram grunderna för ett strategidoku-
ment.

Under diskussionerna framkom bland
annat att det är viktigt att strategiarbetet
omfattar hela förbundet inklusive före-
ningar och SVS.

En analys av förbundets svagheter
och styrkor skall genomföras, vilket skall
leda fram till en klar bild av vilka för-
ändringar av verksamheten som behöver
genomföras.

Målsättningen är att ett förslag till
strategidokument skall kunna redovisas
för fullmäktige i juni 2006. 

ACTA VETERINARIA
SCANDINAVICA
Tidskriften Acta Veterinaria Scandinavica
ägs av de fem nordiska veterinärförbun-

den gemensamt. Hittills har tidskriften
utkommit fyra gånger årligen i en upp-
laga av 225 exemplar.

Tidskriftens redaktionskommitté före-
slår nu att tidskriften, via ett avtal med
brittisk-amerikanska Bio Med Central
(BMC), skall utges via elektronisk pub-
licering. BMC har en hemsida med fri
tillträdesrätt med ett 70-tal biologiska
och biomedicinska tidskrifter. Finan-
siering av hemsidan sker genom att arti-
kelförfattarna betalar en sidavgift för att
få artiklarna utlagda på hemsidan.

Förbundsstyrelsen beslutade att ställa
sig bakom ett femårigt kontrakt med
BMC.

UTESLUTNING AV MEDLEMMAR
Förbundsstyrelsen diskuterade ingående
frågan gällande uteslutning av medlem-
mar på grund av bristande betalning av
försäkringspremier och medlemsavgifter.
Ärendet har beretts av styrelsens ekono-
migrupp.

Styrelsen beslöt att snarast översända
beslut om uteslutning av ett tjugotal
medlemmar om skulderna inte reglerades
före den 16 januari 2006.

DJURSKYDDSARBETET INOM SVF
Djurskyddet har blivit ett av veterinär-
förbundets profilområden under senare
år. Uppmärksamheten på djurskydds-
frågor har fått en allt större tyngd för 
allmänheten och inom veterinärkretsar.

I samband med att SVF omorganiseras
vid årsskiftet 2005/2006 sker en förut-
sättningslös översyn av förbundets kom-
mittéer, råd och nämnder.

Förbundsstyrelsen beslutade att till-
sätta en arbetsgrupp som ska genomföra
en översyn av ”Djurskyddsarbetet inom

SVF” inom ramen för den övergripande
översynen. Arbetsgruppen består av Per
Sahlander, Johan Beck-Friis, Kalle
Hammarberg samt en representant från
vardera sektionen inom SVS. 

Instruktionen för arbetsgruppen är
att ”se över sammansättning och arbets-
former för djurskyddskommittén”. 

STATLIG UTREDNING
En särskild utredare har tillkallats för 
att utreda och vid behov föreslå föränd-
ringar av organisationen av den veteri-
nära fältverksamheten och viss veterinär
myndighetsutövning.

Utredarens uppdrag är att analysera
nuvarande organisation och alternativa
organisatoriska lösningar. Utgångspunk-
ten är att konkurrensneutralitet mellan
olika veterinärkategorier skall efter-
strävas. Utredaren skall även analysera
den myndighetsutövning som utförs av
praktiserande veterinärer samt analysera
tillsynen över veterinär yrkesutövning.

Målsättningen är att det ska finnas en
väl fungerande organisation, organise-
rad på ett samhällsekonomiskt sätt, för
en riks- och dygnstäckande veterinär 
fältverksamhet. Det ska även finnas en
väl fungerande organisation vid utbrott
av smittsamma djursjukdomar samt för
veterinära förvaltningsuppgifter som
innefattar myndighetsutövning.

Representanter för veterinärförbundet
i utredningen är förbundets ordförande
Karin Östensson, Lars-Erik Staberg
(AVF) och Björn Swenson(FVF).
Utredaren skall redovisa uppdraget
senast den 1 april 2007.

BO EBERHARDSON

ledamot i förbundsstyrelsen

Rapport från förbundsstyrelsen 
i december 2005
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Snabb separation stressar
kon minst
❘❙❚ Kalven måste dia kon under råmjölks-
perioden, dvs under minst fyra dagar, om
mjölkproduktionen ska följa KRAVs regler.
Många lantbrukare upplever dock att
korna reagerar starkare på en sådan sen
separation än om kon och kalven skiljs åt
inom ett dygn. 

I en ny studie vid SLU i Skara har 46
ko-kalvpar studerats efter kalvningen. Kor
som fick lämna ifrån sig sin kalv efter fyra
eller sju dygn visade mer stressbeteenden
än de som skildes åt efter ett dygn. De
råmade mer, stack ut huvudet och tittade
efter kalven, nosade efter den, och för-
sökte ta sig ut ur boxen för att nå kalven.
Om kon kunde se och höra sin kalv efter
separationen reagerade hon starkare.

Kalvarna visade mer stressrelaterade 
beteenden ju längre tid de hade varit 
med kon. 

En nyfödd kalv bör enligt denna studie
föras utom syn- och hörhåll från kon cirka
ett dygn efter kalvningen. Då visar kon
minst stressbeteenden.
Källa: Notiser från SLU den 9 december

2005. ■

Sverige vill ha högre krav
på djurhälsa i EU
❘❙❚ Den gemensamma djurhälsopolitiken 
i EU behöver en högre ambitionsnivå än
tidigare. Det kräver den svenska regeringen
i ett brev till EU-kommissionen inför över-
synen av djurhälsopolitiken som nu
påbörjas. 

– Vi har arbetat långsiktigt och mål-
medvetet i Sverige med djurhälsa och 
säkrare mat. Nu vill vi att hela EU ska 

gå samma väg, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist i ett pressmeddelande
den 16 januari i år.

Kommissionen inleder nu en översyn av
djurhälsopolitiken. Det svenska ställnings-
tagandet som alltså skickas till kommissio-
nen har tagits fram efter samråd med
flera organisationer, t ex LRF, Sveriges
Veterinärförbund, Sveriges grisproducen-
ter, Sveriges nötköttsproducenter och
Svensk Fågel. Bakgrunden är att Sverige
har stränga regler både vad gäller djur-
hälsa och säker mat. Sverige driver i EU 
i flera sammanhang att de gemensamma
reglerna ska närma sig de svenska.

I brevet tas ett flertal aspekter på djur-
skydd och djurhälsa upp. Sverige menar
bland annat att incitamenten för både
nationer och enskilda djurägare att be-
driva en bra djurhälsa måste bli starkare.
Djurägare som arbetar på ett föredömligt
sätt och utför förebyggande åtgärder ska
belönas ekonomiskt för detta.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

SVENSK STUTERIVETERINÄRFÖRENING
inbjuder till

Fortbildningsdagar för veterinärer, seminassistenter & hingsthållare

Föreläsare: Dickson D. Varner, Texas, USA, Terttu Katila, Finland, Lennart Söderquist, SLU, 
Lena Malmgren, Schering Plough, Gittan Gröndahl, SVA, Peter Odmark, Krafft, 
Anders Gånheim, Hästkliniken Bollerup, m.fl. 

Innehåll: Hantering av hingst, Spermakonservering, Kontroll av sperma, Problem med kyld & fryst
sperma, Djupinsemination, Interaktion sperma–livmoder, Vätskeansamling & livmoderns
kontraktilitet, Hormonbehandlingars effekt på ovulation, dräktighet & tvilling-frekvens,
Utfodring av avelsston & unghästar, Abortdiagnostik, Plasmabehandling av föl m m.

Plats: Louis de Geer konsert & kongress, Norrköping

Tid: 16/3 ca 9.30-17.00 föreläsningar därefter konsert & buffé
17/3 ca 8.30-17.00 föreläsningar 

Målgrupp: Hingsthållare, hingstägare, seminassistenter, veterinärer & övriga intresserade.

Språk: Svenska & engelska

Övrigt: 16/3 kl 19.30 Konsert med Björn Skifs & Louise Hoffsten. 
Vi har ett begränsat antal biljetter, först till kvarn gäller!

Kursledare: Kerstin Darenius, tel & fax 011-614 11, 070-57 36 772, email: kerstin_darenius@yahoo.se

Kursavgift: Kursavgift: 2 200:- + moms, inkluderar föreläsningar, kompendium, konsert, kaffe/frukt &
lunch båda dagarna, mingel med tilltugg före konserten & buffé efter. Logi tillkommer.

Anmälan: Senast 1/3 2006. Program & anmälningsblankett kan rekvireras från Destination Norrköping,
601 81 Norrköping, tel 011-15 50 20, fax 011-15 50 75, email: inger.lofgren@norrkoping.se
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Mikrobiolog Susanne Thisted Lam-
bertz, Institutionen för biomedicin
och veterinär folkhälsovetenskap
(BVF), SLU, försvarade fredagen den
2 december 2005 sin avhandling
för filosofie doktorsexamen med
titeln: ”Development of a PCR-
based method for detection of
Yersinia enterocolitica in pork”.
Opponent var professor Anja
Siitonen, National Public Health
institute, Finland.

Det senaste decenniet har Yersinia ente-
rocolitica orsakat 500–800 rapporterade
fall av magsjuka i Sverige årligen. Grisar
är det enda livsmedelsproducerande
djurslag som regelbundet är bärare av
bakterien, varför fläskkött sannolikt är
en viktig smittkälla. Tidigare har man
bara undantagsvis kunnat isolera bakte-
rien från fläskkött men under senare år

har detta kunnat ske med DNA-baserad
teknik. 

I avhandlingsarbetet har en PCR-
metod för påvisning av patogen Y ente-
rocolitica i fläskkött utvecklats och
utvärderats. Den kromosomala genen
attachment invasion locus (ail), som
förekommer i alla sjukdomsframkallande
bioserotyper av Y enterocolitica, valdes
som mål-DNA i PCR-metoden. Ail-
PCR-testet utvärderades enligt kriterier
utformade inom det europeiska forsk-
ningsprojektet FOOD-PCR för en stan-
dardiserad PCR-baserad metod. I en
utvärdering vid 14 deltagande europeiska
laboratorier visade testet hög repeterbar-
het och robusthet. Den kompletta PCR-
baserade metoden omfattar ett provbe-
handlingssteg före ail-PCR-testet som i
sin tur består av antingen en (single)
eller två (nested) PCR-analyser samt en
internkontroll för att indikera falsk-
negativa PCR-resultat. Detektions-
gränsen för hela PCR-metoden (single
PCR) vid analys av anrikat prov fast-
ställdes till 10 cfu Y enterocolitica eller
mindre per gram livsmedel. En ytterli-

gare ökad metodkänslighet, i form av en
nested PCR, krävdes dock för detektion
av bakterien i naturligt kontaminerat
fläskkött. Detta är en viktig kunskap
som studien har gett. 

Slutligen utvecklades ett multiplext
PCR-test bestående av fyra primerpar,
alla med en virulensassocierad gen som
målmolekyl (yst, rfbC, ail och virF), för
karaktärisering av isolerade stammar.
Samtidigt som förekomsten av de fyra
virulensfaktorerna fastställdes kunde
följande grupper identifieras: patogen 
Y enterocolitica 4/O:3, övriga patogena
bioserotyper av Y enterocolitica, Y pseudo-
tuberculosis och icke patogena stammar.

En begränsning i metoden är att man
inte har möjlighet att bekräfta bakte-
riens viabilitet. Det beror på att bakterien
inte kan isoleras med nuvarande tradi-
tionell odling. PCR-metoden har därför
sin tillämpning framför allt där denna
information inte är viktig. Detta gäller 
t ex studier för att identifiera kritiska
moment under slakten, vilket är bety-
delsefullt för att minska bakteriens
spridning. ■

disputationer

PCR för Yersinia enterocolitica 
i fläskkött

Gör din litteratursökning 
på www.svf.se

Som medlem i veterinärförbundet
har man möjlighet att utan någon
kostnad utföra litteratursökningar
på den internationella vetenskap-
liga databasen Pub Med. Logga
bara in på medlemsdelen av för-
bundets hemsida www.svf.se, och
tryck på rubriken ”Sökning på Pub
Med”. Större delen av den natur-
vetenskapliga världen ligger för
dina fötter, bara några tangent-
tryckningar bort.

Lång tradition, hög kvalité på labtester 
för human- och djurdiagnostik t ex

D-dimer
Koagulation
Klinisk kemi

Vi finns på Ve-TA dagarna

1–2 april 2006

Medinor AB • Box 1215 • 181 24 LIDINGÖ • Tel 08-544 812 00 • www.medinor.se
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Veterinærmedisinens
historie, en kort oversikt
for veterinærstudenter og
veterinærer i Norden

Det har länge saknats ett lättillgängligt
översiktsverk om veterinärmedicinens
historia och det är därför med glädje
man välkomnar Weiert Velles Veterinær-
medisinens historie, en kort oversikt for
veterinærstudenter og veterinærer i
Norden. 

Velle är professor emeritus i fysiologi
och tidigare rektor för Norges Veteri-
nærhøgskole. Han har djupa kunskaper
i veterinärhistoria och har också förmå-
gan att sätta in denna i ett allmänhisto-
riskt perspektiv. Boken är skriven på en
lättförståelig norska och trots textens
omfattande sakuppgifter är den inte

svårläst, även om den inte är lämpad för
sträckläsning. För illustrationer svarar
Ivan Katiç. Katiç är också veterinär-
historiker och har varit forskningsbiblio-
tekarie på Danmarks Veterinær- og Jord-
brugsbibliotek. 

SPÄNNANDE RESA
Författaren tar sina läsare med på en
spännande resa genom veterinärhisto-
rien. Först omtalas de tidigaste källorna
om beskrivning av behandlingen av
sjuka djur och man får följa med till
Indien, Kina och till de antika medel-
havsländerna, hälsa på hos läkekonstens
fader Hippokrates och hos Aristoteles.
Man förvånas över hur utvecklad veteri-
närkonsten var för tusentals år sedan,
vilka lagar och förordningar som gällde,
hur klar man faktiskt var över farsoters
bekämpande och om t ex kirurgins och
obstetrikens möjligheter.

Författaren tar oss så in i medeltiden
som på många sätt förmörkades av den
katolska kyrkan och mysticismen. Far-

soter och sjukdomar kom att betraktas
som Guds straff för människans synder.
Men positiva företeelser hände också
under denna tidsperiod. Då kyrkan
exempelvis förbjöd dissektioner av män-
niskor utvecklades anatomin genom dis-
sektioner på djur. 

bokanmälan

Distansdomar- och veterinärträffen i Stockholm 
den 18–19 mars 2006

Årets träff är för såväl redan etablerade domare och för veterinärer som för nya domaraspiranter som vill
arbeta på distanstävlingar. Vi kommer bl a att ägna oss åt TR, tolkning av TR, domarnas/veterinärernas
funktion, arbete, ansvar, veterinärernas besiktning av distanshästar före/under/efter tävling, veterinärernas
funktion och ansvar under tävling etc etc. Alla idéer, funderingar och åsikter kan nu lyftas fram. Vill även
passa på att uppmana Dig att kontakta de veterinärer som verkar i Ditt distrikt för att de i möjligaste mån
skall deltaga denna helg! 

Kursledare: SvRF domarutbildare Bo Kjellgren och Jan Stenberg samt Hans Broström, FEI veterinär
Plats: Stockholms Läns Ridsportförbund, Smidesvägen 5, Solna

Kostnad: 1 200 kr exkl boende, men inkl enklare lunch på söndagen. Boende kan bokas på t ex Scandic
Hotel Järva Krog, ca 810 kr per rum (enkel eller dubbel). Om intresse finns kan vi ordna gemensam mid-
dag för de som så önskar.  Betalning till SvRf postgiro nr 15 35 28-5. Märk inbetalningskortet 3612-3270
och domare resp veterinär.

Preliminärt tidsschema:
Lörd 18 mars: Vi börjar kl 13.00 och håller på fram till ca 18.00
Sönd 19 mars: Vi börjar kl 09.00 och avslutar med lunch kl 12.00

Anmälan, som är bindande, meddelas snarast men inte senare än den 1 mars 2006 till 
• Bo Kjellgren, e-mail bo.kjellgren@telia.com eller tel 08-540 625 37 eller 070-683 73 50  eller till 
• Jan Stenberg, e-mail janne.stenberg@telia.com eller tel 035-781 03.

VÄLKOMMEN!
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UPPLYSNINGSTIDEN
Med renässansen och upplysningstiden
förnyades även läkekonsten. Mikro-
skopet blev till stor hjälp inom natur-
vetenskapen och en del avgörande 
upptäckter gjordes såsom upptäckten av
blodomloppet. Under boskapspestens
härjningar på 1700-talet framstod bil-
dandet av veterinärskolor som alltmer
angeläget och den första regelrätta vete-
rinärskolan startades i Lyon 1763, där
Peter Hernquist kom att studera under
tre år. Liksom under tidigare århundra-
den blev bekämpandet av farsoter en
viktig del inom den veterinära professio-
nen. Man beräknar att hundratals miljo-
ner nötkreatur drabbades och dog av
boskapspesten. Veterinärerna kom också
att spela en stor roll inom krigsorganisa-
tionerna, inte bara inom kavalleriet.
Tidigare hade hovslagarna och stallmäs-
tarna tagit hand om de sjuka hästarna.
Utan god hov- och sjukvård fick man
inga framgångar på slagfälten. I boken
beskrivs också de oerhörda förlusterna
av hästar i krigen som en följd av far-
soter, andra sjukdomar, svält, skador
och misskötsel. 

OLIKA ÄMNESOMRÅDENS 
HISTORIK
Efter denna inledande exposé övergår
författaren till att beskriva olika ämnes-
områdens historik under 30 olika rubri-
ker. Här lämnas några smakprov. 

Grunderna till fysiken lades under
1500-talet medan kemin och fysiologin
är av senare datum. Röntgen upptäckte
gammastrålningen 1895. Först i slutet
av 1700-talet började man intressera sig
för specifika husdjurssjukdomar som
inte var av epizootisk natur. Den första
läroboken i patologisk anatomi utkom i
början av 1800-talet men man förstod
självfallet inte då etiologin till olika
sjukdomstillstånd. Vacciner användes
redan på 1700-talet. 

Under sin lappländska resa 1732
beskrev Linné renbremsen. Även upp-
täckten av spolmasken, bandmasken
och leverflundran tillskrivs honom.

Under samma århundrade dog en tion-
del av Islands befolkning sedan den
smittats med nötkreaturens bandmask
som en följd av dåligt tillagat kött.
Trikinosen kom också att orsaka mycket
lidande.

CELLULÄRPATOLOGIN
Med tillgång till allt bättre mikroskop
upptäcktes djurcellen 1839 varmed cel-
lulärpatologin successivt kom att ersätta
den tidigare humuralpatologin, alltså
läran om obalansen mellan kroppens
fyra vätskor som orsak till sjukdom.
Samtidigt upptäcktes bakterierna och
man började få en modernare förståelse
för etiologin till en rad sjukdomar inte
minst inom det veterinära området.
Författaren beskriver också virologins
utveckling, inklusive prioner som smitt-
ämne. Biokemi, farmakologi, kemoterapi
och serumanvändning har sina kapitel.
Äldre behandlingsmetoder och utveck-
lingen av anestesi- och sedationstek-
niken har självfallet sin plats liksom
genetik, artificiell insemination, embryo-
överföring och kloning. Avdelningen
avslutas med en beskrivning av aku-
punktur, alternativ medicin och djur-
skydd ur historisk synvinkel.

VETERINÄRMEDICINSK 
UTVECKLING I VÄRLDEN
Det sista kapitlet, som är bokens mest
omfångsrika, avhandlar den veterinär-
medicinska utvecklingen i världens olika
länder alltsedan Claude Bourgelat öpp-
nat sin skola i Lyon. En rad veterinär-
skolor tillkom i Europa i snabb följd.
Författaren lägger tyngden på förhållan-
dena i Norden och på de stora länderna
i Europa och Nordamerika. För varje
land beskrivs bland annat utbildnings-,
forsknings-, militär- och det civila vete-
rinärväsendet. Man får också uppgifter
om veterinära sammanslutningar och
föreningar och om världens alla veteri-
närskolor.

Utan historisk kunskap och med-
vetenhet har man inget perspektiv på
samtiden. Särskilt studenter får ofta

uppfattningen att kunskaperna de bi-
bringas är relativt nyupptäckta. Sedan
man läst Velles bok känner man en större
ödmjukhet inför sin roll som djurläkare
och sitt yrke. Boken rekommenderas
livligt för alla kolleger och veterinär-
studenter.

LARS GARMER

❘ ❚ F A K T A
VETERINÆRMEDISINENS HISTORIE, 

EN KORT OVERSIKT FOR VETERINÆR-
STUDENTER OG VETERINÆRER I NORDEN

FÖRFATTARE: Weiert Velle. 

FÖRLAG: Utgiven av författaren själv.

ANTAL SIDOR: 148, enstaka illustrationer
i svart/vitt.

PRIS: 200 norska kronor + frakt vid
beställning hos författaren: 
Weiert Velle, Homans vei 15 B, 
N-1365 Blommenholm, Norge.

ISBN-NUMMER: 82-991687-7-5

Pb 44, 67321 Charlottenberg
tel 0571-20230

www.drbaddaky.com

DermaPet 
– det naturliga valet

MalAcetic(TM)familjen
innehåller borsyra och ättiksyra 

Äntligen är 
TrizEDTA 
tillgängligt!

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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Huvudkandidat som ny 
rektor för SLU klar
❘❙❚ SLUs rekryteringsgrupp beslutade den
4 januari enhälligt om tre kandidater till
rektorsposten på lantbruksuniversitetet.
De tre är Lisa Sennerby Forsse, Arvid
Uggla och Ingrid Öborn.

Den 19 januari meddelade Upsala 
Nya Tidning att Lisa Sennerby Forsse är
hörandeförsamlingens huvudkandidat till
rektorsposten från 1 juli, då nuvarande
rektor Ann-Christin Bylund slutar. I höran-
deförsamlingen ingår representanter för
SLUs forskare, lärare och studenter samt
personalorganisationerna. Gruppen rösta-
de med stor majoritet fram Sennerby
Forsse efter att ha hört de kandidater som
rekryteringsgruppen tidigare valt ut. SLUs
styrelse tar vid sitt sammanträde den 17

februari ställning till vem man vill föreslå.
Därefter beslutar regeringen.

Lisa Sennerby Forsse är född 1948, 
filosofie doktor och har varit adjungerad
professor i lövträdsodling vid SLU. Hon är
för närvarande huvudsekreterare vid
forskningsrådet Formas.  ■

Handlingsplan ska skydda
EUs djur
❘❙❚ EU vill att varor som tagits fram på ett
djurvänligt sätt bör ha en egen märkning.
Det är ett av förslagen i kommissionens
handlingsplan för att förbättra djurskyd-
det de kommande fem åren, rapporterar
tidningen ATL den 24 januari.

En lägsta standard för djurskydd och
alternativa metoder till djurförsök är
andra prioriterade områden i planen för
en ny djurskyddspolitik fram till 2010.

Det är första gången som kommissio-
nen tagit fram en övergripande plan för
att höja djurskyddet i EU. 

Det nya ordförandelandet Österrike har
deklarerat att man kommer att prioritera
arbetet med att förebygga djursjukdomar.
Senare i år vill ordförandelandet hålla en
konferens om djurvälfärd. 

En nyckelorganisation för djurskydd i
Europa, Eurogroup for animal welfare,
säger i ett pressmeddelande att EU tagit
ett historiskt beslut genom att formellt
lista djurskydd som ett av EUs politik-
områden.  ■

Miljoner till hästforsk-
ningen
❘❙❚ Regeringen presenterade den 4 januari
en satsning på hästnäringen i Sverige. 
15 miljoner satsas på åtgärder för att 
stimulera och utveckla företagande, forsk-
ning inom hästområdet och till ett projekt
för att främja säkerheten inom hästsport
och ridning. 

Jordbruksverket får sex miljoner som
ska användas till att främja livskraftigt
hästföretagande. De åtgärder som 
diskuteras är bland annat en analys av 
näringens fördelar, utbildning och kom-
petensutveckling bland företagare, att 
ta fram förslag för att stimulera ridskole-
verksamheter m m. 

Formas får sju miljoner för forskning
inom hästområdet. Fem miljoner ska
användas i projekt som samfinansieras
med näringen som ska avsätta lika 
mycket. Formas ska tillsammans med
Nationella Stiftelsen för Hästhållningens
Främjande ta fram ett gemensamt pro-
gram för forskning inom hästområdet.

– Vi tycker det är jätteglädjande och
tror att vi kan ro hem en betydande del
av de pengarna. Men vi hade nog räknat
med att de skulle ha kommit tidigare, 
i samband med utredningen häromåret,
kommenterar Arvid Uggla, dekanus vid
fakulteten för veterinärmedicin och hus-
djursvetenskap, SLU, i Upsala Nya Tidning
den 4 januari.

De resterande två miljonerna går till
Konsumentverket för verksamheter som
gynnar utvecklingen av säkerhetsfrågor
inom hästsport och ridning.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

Practical course in 
long bone fracture treatment with 
Interlocking Nail technique and 

Locking Plate technique

Göteborg 27-28 maj 2006

Föreläsare
Prof. Kenneth A. Johnson, Dipl. ACVS, ECVS, Ohio State University

Peder Haaland, DVM Regiondjursjukhuset Strömsholm

Ytterligare information
om kursen kan fås av anders.furvik@blastjarnan.se samt på vår hem-

sida www.blastjarnan.nu, där även anmälningsblankett finns.

Utförligare annons kommer i nästa nr av SVT.

Blå Stjärnans Djursjukhus Göteborg inbjuder till

Skriv gärna insändare och debatt-
inlägg till svensk Veterinärtidning,

men skriv inte för långt 
– max 6 000 tecken inkl blankslag.
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■ Antibiotika till djur i Danmark
Antibiotika til dyr i Danmark
Frøkjær Jensen V, Heuer O E
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 21, 9–15

■ Antibiotikaresistens och salmonellabak-
terier från danska och utländska källor 
Antibiotikaresistens og salmonellabakterier
fra danske og udenlandske kilder
Lo Fo Wong D, Agersø Y, Hald T, Heuer
O, Emborg H-D, Wegener H
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 21, 18–19

■ Moderna hästkirurgiska metoder 2:
Osteosyntes
Moderne hestekirurgiske metoder 2: 
Osteosyntese
Jansson N
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 21, 24–26

■ Systematisk behandling av mastit med
antibiotika
Systemisk behandling af mastitis med
antibiotika
Svendsen O
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 22, 28–31

■ Behandling av astma hos katt med
inhalationsterapi

Behandling af astma hos kat med 
inhalationsterapi
Hunter I, Rasmussen M
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 23, 6–8

■ Effekt av intrauterin inseminering på
hormonspelet av prostaglandin hos
danska suggor
Effekt af intrauterin inseminering på
hormonspejlet af prostaglandin hos 
danske søer
Borg Alexandersen C, Norrby M, Madej A,
Madsen M T
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 23, 24–28

■ Böjprov på häst
Bøjeprøver på häst
Jansson N
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 24, 16–17

■ Den nya veterinära studieordningen
Den nye veterinære studieordninger
Lundorff Jensen A
Dansk VetTidsskr, 2006, 89, 1, 12–15

■ Kan en labrador ha ränder?
Kan en Labrador have striber?
Friis Proschowsky H, Sønderup J E, Willer J
Dansk VetTidsskr, 2006, 89, 2, 12–15

■ Rävens lungmask (Crenosoma vulpis)
som orsak till hosta hos hund i Norge
Revens lungeorm (Crenosoma vulpis) 
som årsak til hoste hos hund i Norge
Jæger G T, Skancke E M, Hamnes I S,
Ulstein T L
Norsk VetTidsskr, 2005, 117, 8, 605–611

■ Dödsorsaker hos myskoxar på Dovrefjell
1953–2005
Dødsårsaker hos moskus på Dovrefjell
1953–2005
Gundersen L H, Whist A C, Bretten T,
Røtvei I, Klemetsen C E, Linnell J D C,
Asbjørnsen E, Andersen R, Lillehaug A,
Arnemo J M
Norsk VetTidsskr, 2005, 117, 8, 613–619

■ Aspekter på djurs välfärd under induk-
tionsfasen vid CO2-bedövning av slaktsvin
Dyrevelferdsaspekter under induksjonsfasen
ved CO2-bedøving av slaktegris
Tolo E, Haga H A, Lund V, Alvseike O
Norsk VetTidsskr, 2005, 117, 9, 687–694

Ur Läkartidningen
■ Marburgfeber i Angola – epidemin kväst,

men sjukdomen finns kvar
Merk H, Giesecke J
Läkartidn, 2005, 102, 42, 3034

■ Snabbare tillverkning av vaccin mot
fågelinfluensa
Gunnarsdotter S
Läkartidn, 2005, 102, 45, 3287

■ Hitta rätt i PubMed
Alton V
Läkartidn, 2005, 102, 45, 3312

■ Kinoloner – bot som blivit hot
Lytsy B, Cars O, Torell E
Läkartidn, 2005, 102, 48, 3651–3659

■ Antivirala läkemedel vid influensa 
– aktuella rekommendationer
Uhnoo I, Linde A
Läkartidn, 2005, 102, 49, 3802–3808

■ Influensa, fåglar och pandemihot
Lindberg A, Tegnell A
Läkartidn, 2005, 102, 49, 3810–3813

litteraturtjänst

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

Adress till Dansk Veterinærtidsskrift:
Emdrupvej 28A, DK-2100 Køben-
havn Ø, Danmark. 

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

Vårmöte 
på Lugnet i Falun

arrangeras av Falu Djursjukhus

Torsdag 16 mars kl 12.30
till

Lördag 18 mars kl 13.00

Ämne
Ledoperationer, falldiskussioner

och rehabilitering post op

Föreläsare
Peder Haaland och Stefan Rosén,
Regiondjursjukhuset Strömsholm

Anmälan och ev förfrågningar
Falu Djursjukhus, Peter Lindholm
Tel 023-646 10, Fax 023-640 34
E-mail peter.lindholm@euromail.se

Anmälan senast 2006-03-03

Pris
Enkelrum 3 000:-/pers, dubbel-
rum 2 500:-/pers. Inbetalning

sker till Skalpellen pg 498 36 75-2

Plats
Scandic Hotel, Lugnet i Falun

Tips
Resan till Falun kan kombinera

flyg till Arlanda med direkttåg till
Falun eller samåkning i bil.

Medtag kläder och ev utrustning
för längdskidåkning, slalom,

skridskor, curling alt badkläder.
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Vilken är din diagnos? – Svar

SCINTIGRAFI
Scintigrafi visade i vänster lateralprojektion ett lindrigt
till måttligt ökat upptag av lokal karaktär i anslutning
till dorsala delarna av tandrotsområdet vid M2 på
vänster sida (Figur 2, bild 2, stor pil). I samma pro-
jektion sågs lindrigt lokalt ökat upptag även vid de
angränsande tandrötterna, på M1 och M3. I dorsal-
projektion påvisades ökat upptag av måttlig regional
karaktär i molarområdet på vänster sida (Figur 2, bild
1, pilar). I höger lateralprojektion var utseendet mer
diffust och låggradigt men annars snarlikt det i mot-
stående projektion (Figur 2, bild 3).

KOMMENTAR
Skallen har en röntgenologiskt mycket komplicerad
anatomi med olika strukturer, tätheter och massor av
överlappningar. Vätskenivåer i sinusiteterna kan oftast
påvisas men det är, som i detta fall, ibland svårt att
avgöra om skelettet runt en tandrot är förändrat. Om
behandlingen involverar kirurgi är det naturligtvis
avgörande att veta var förändringarna finns för att
korrekt behandling skall kunna utföras. 

Skelettscintigrafi har mycket hög känslighet avseende
aktiva förändringar i skelettet. Med rätt sedering av
patienten, visst tålamod och, numera, efterbearbet-
ning av bilderna (rörelsekorrigering) fås också under-
sökningar med tillräcklig upplösning för att kunna
avgöra var eventuella förändringar är lokaliserade. 

I det redovisade fallet ses relativt likartat utseende i
höger och vänster lateralprojektion. Den injicerade

radioisotopen strålar i alla riktningar och av den
anledningen ses det ökade upptaget lokaliserat till
vänster sida, även något i höger lateralprojektion. Det
är först i dorsalprojektionen av skallen som enkel-
sidigheten i förändringen blir uppenbar. Tänderna
används för att lokalisera förändringar i maxilla och
mandibula och eftersom själva tänderna inte binder
någon aktivitet vid skelettscintigrafi kommer dessa att
se ut som områden med nedsatt intensitet (Figur 2,
bild 2, små pilar). I käkvinkeln på höger lateralpro-
jektion ses en cirkulär struktur med nedsatt täthet.
Denna orsakas av attenuering av aktivitet av en
metallring i hästens grimma (Figur 2, bild 3, pil i
käkvinkel). Om scintigrafiska och röntgenologiska
undersökningar kombineras anses hög sensitivitet och
specificitet erhållas avseende förändringar i tandregio-
nen på häst. I detta fall behandlades hästen efter sam-
råd med ägaren endast med penicillin. Vätskenivåerna
i sinusiteterna försvann men det röntgenologiska ut-
seendet i skelettet runt tandrötterna förändrades inte.

L i t t e r a t u r

Barakzai S, Tremaine H & Dixon P. Use of scintigraphy for
diagnosis of equine paranasal sinus disorders. Vet Surg,
2006, Jan–Feb, 35, 1, 94–101.

Weller R, Livesey L, Maierl J, Nuss K, Bowen IM, Cauvin ER,
Weaver M, Schumacher J & May SA. Comparison of radio-
graphy and scintigraphy in the diagnosis of dental disorders
in the horse.Equine Vet J, 2001, Jan, 33, 1, 49–58.

Figur 2. Bild 1: ökat upptag av måttlig regional karaktär i molarområdet på vänster sida (pilar). 
Bild 2: lindrigt till måttligt ökat upptag av lokal karaktär i anslutning till dorsala delarna av tandrotsområdet
vid M2 på vänster sida (stor pil). Bild 3: låggradigt upptag av lokal karaktär i anslutning till dorsala delarna 
av tandrotsområdet vid M2 på vänster sida (pil till höger).
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SVENSKA

■ Nya
23/2 -06. INTERAKTIVT KARDIOLOGIMÖTE

ANGÅENDE HJÄRTPROBLEM PÅ HUND arrange-
ras i Göteborg av Boehringer Ingelheim
Vetmedica. Info: Anne Holmgaard, fax
040-97 27 50, tel 040-23 34 00, e-post
aha@cop.boehringer-ingelheim.com 
(se annons i denna tidning)

9/3 -06. INTERAKTIVT KARDIOLOGIMÖTE AN-
GÅENDE HJÄRTPROBLEM PÅ HUND arrangeras
i Lund av Boehringer Ingelheim
Vetmedica. Info: Anne Holmgaard, fax
040-97 27 50, tel 040-23 34 00, e-post

aha@cop.boehringer-ingelheim.com 
(se annons i denna tidning)

16/3 -06. INTERAKTIVT KARDIOLOGIMÖTE

ANGÅENDE HJÄRTPROBLEM PÅ HUND arran-
geras i Upplands Väsby av Boehringer
Ingelheim Vetmedica. Info: Anne
Holmgaard, fax 040-97 27 50, 
tel 040-23 34 00, e-post 
aha@cop.boehringer-ingelheim.com 
(se annons i denna tidning)

16–18/3 -06. SKALPELLENS VÅRMÖTE arran-
geras i Falun av Falu Djursjukhus. Info:
Falu Djursjukhus, Peter Lindholm, 
tel 023-646 10, fax 023-640 34, 
e-post peter.lindholm@euromail.se 
(se annons i denna tidning)

18–19/3 -06. DISTANSDOMAR- OCH VETERINÄR-

TRÄFFEN arrangeras i Solna av Svenska
Ridsportförbundet. Info: Bo Kjellgren:
bo.kjellgren@telia.com, 
tel 08-540 625 37, 070-683 73 50 eller
Jan Stenberg, janne.stenberg@telia.com,
tel 035-781 03 
(se annons i denna tidning)

6/4 -06. INTERAKTIVT KARDIOLOGIMÖTE AN-
GÅENDE HJÄRTPROBLEM PÅ HUND arrangeras
i Sundsvall av Boehringer Ingelheim
Vetmedica. Info: Anne Holmgaard, fax
040-97 27 50, tel 040-23 34 00, e-post
aha@cop.boehringer-ingelheim.com 
(se annons i denna tidning)

15–16/5 -06. KURS I DIAGNOSTIK AV

ENDOKRINOLOGISKA SJUKDOMAR HOS HUND

OCH KATT arrangeras i Uppsala av 
avd f bilddiagnostik och klinisk kemi, 

kongresser
& kurser

➤

Doftämnen (feromoner) har förmåga att stimulera könsfunktionerna hos såväl djur som människa. Ett
doktorandprojekt kommer att genomföras med målsättningen att ta reda på om man med hjälp av doft-
ämnen från tjur och ko kan stimulera och styra fruktsamheten hos kvigor. Vidare kommer de aktiva kemiska
doftsubstanserna att identifieras bland annat genom att i en bioassay utnyttja nattfjärilens utomordent-
liga förmåga att särskilja dofter. Projektet är tvärvetenskapligt och genomförs vid SLU i samarbete mellan
institutionen för kliniska vetenskaper, institutionen för växtvetenskap och Svensk Mjölk. 

Arbetsuppgifter inom projektet: Som doktorand arbetar du med planering, genomförande och analys
av doftprovokationsstudier, vilket innefattar provtagning och analys av blodprover, ultraljudsundersök-
ningar samt bearbetning av resultat. Vidare deltar du i arbetet med att identifiera doftsubstanser med
kemisk och biologisk metodik. Resultaten redovisas i vetenskapliga publikationer. Du får goda möjligheter
till olika former av internationella kontakter.

Lämplig bakgrund: Den sökande bör vara legitimerad veterinär.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
• docent Fredrik Hultén: tel 018-67 25 07, e-post Fredrik.Hulten@kv.slu.se eller 
• prefekt Rauni Niskanen: tel 018-67 28 95, e-post Rauni.Niskanen@kv.slu.se

Facklig företrädare för SACO är Lars Holm, tel 018-67 19 48, e-post Lars.Holm@kirmed.slu.se.

Välkommen med din ansökan märkt med referensnr 100/06, samt meritförteckning och övriga hand-
lingar, som skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 3 mars 2006.

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala

söker

DOKTORAND
i kliniska vetenskaper med inriktning reproduktion
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BVF, SLU. Info: Inger Lilliehöök, 
018-67 16 16, e-post
Inger.Lilliehook@bvf.slu.se

27–28/5 -06. PRACTICAL COURSE IN LONG

BONE FRACTURE TREATMENT WITH INTER-
LOCKING NAIL TECHNIQUE arrangeras i

Göteborg av Blå Stjärnans Djursjukhus
Göteborg. 
Info: anders.furvik@blastjarnan.se och
www.blastjarnan.nu 

11–12/6 -06. KURS I DJURTANDVÅRD, PRAK-
TISK ENDODONTI arrangeras i Halmstad 

av Accesia. Info: Accesia AB, 
tel 035-397 97, fax 035-397 97, 
e-post info@accesia.se, 
hemsida www.accesia.se

7–8/7 -06. KURS I DJURTANDVÅRD, EXTRAK-
TIONER/TEKNIK arrangeras i Halmstad 
av Accesia. Info: Accesia AB, 
tel 035-397 97, fax 035-397 97, 
e-post info@accesia.se, 
hemsida www.accesia.se

■ Tidigare publicerade
16/2 -06. MAT FÖR LIVET – EN SEMINARIEDAG

UR MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPERSPEKTIV,
Stockholm. Arr: Läkare för miljön
(SVT 16/05)

24–25/2 -06. MASSAGEUTBILDNING STEG 2
HUND, Göteborg. Arr: Svenska Djursjuk-
husföreningen Utbildning AB. 
(SVT 1/06)

16–17/3 -06. KURS I EKG-AVLÄSNING OCH

BEHANDLING AV HJÄRTSJUKDOMAR, Knivsta.
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB. (se annons i SVT 1/06)

22–23/3 -06. SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDENS

FORTBILDNINGSKONFERENS, Halmstad 
(SVT 16/05, annons i denna tidning)

25–26/3 -06. KURS I RADIOLOGI GRUND,
SMÅDJUR OCH HÄST, Uppsala. Arr: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
(SVT 1/06)

1–2/4 -06. VE-TA-DAGARNA, Västerås. 
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB. (SVT 1/06)

29/5–2/6 -06. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION AV HUND Arr: Institutionen för 
kliniska vetenskaper vid SLU. 
(se annons i (SVT 1/06))

9–10/11 -06. ÅRETS VETERINÄRMÖTE, Ultuna.
Arr: Sveriges Veterinärmedicinska 
sällskap och Sveriges Veterinärförbund
(SVT 16/05)

17–18/11 -06. KURS I MASSAGE STEG 1,
HUND, Göteborg. Arr: Svenska Djur-
sjukhusföreningen Utbildning AB.
(SVT 1/06)

17–18/11 -06. KURS I DERMATOLOGI STEG 2,
Knivsta. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. (SVT 1/06)
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L�nsstyrelsen iV�sternorrland s˛ker
Bitr�dande l�nsveterin�r

L�s mer p� v�r hemsida www.y.lst.se.

OFFENSIV L�NSUTVECKLING

➤

Sällskapet för smådjursreproduktion
utlyser

resestipendier
1–4 stipendier om totalt 20 000 kr utdelas till medlem av Sällskapet
för resa till internationell kurs eller kongress inom smådjursrepro-
duktionsområdet. 

Redovisning i form av ett föredrag om ny information från resan
sker i samband med årsmötet, samt skriftligt.

Ansökan skall vara inkommen senast den 28 februari 2006
till Sällskapets sekreterare Nina Kjellerstedt, Brädgatan 3, 
854 60 Sundsvall.

För medlemskap i Sällskapet: pg 8355624-1, årsavgift 90 kr.
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INTERNATIONELLA

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

■ Nya
28–29/4 -06. EUROPEISK KURS I LASERKIRURGI

PÅ HESTE arrangeras i Oslo, Norge av
Bjerke Dyrehospital. Info: 
www.bjerke-dyrehospital.no

7–11/8 -06. THE 2006 JOINT SCIENTIFIC

CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL VETERI-
NARY RADIOLOGY ASSOCIATION (IVRA) 
& THE AMERICAN COLLEGE OF VETERINARY

RADIOLOGY (ACVR) arrangeras i
Vancouver, British Columbia, Kanada.
Info: www.acvr.org/organizations/ivra/
index.html

17–21/9 -06. IUFOST 13TH WORLD

CONGRESS OF FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY

– FOOD IS LIFE arrangeras i Nantes,
Frankrike. Info:
www.inra.fr/iufost2006

11–14/10 -06. WORLD CONGRESS OF

WSAVA/FECAVA/CSAVA arrangeras i
Prag, Tjeckien. Info: www.wsava2006.cz

■ Tidigare publicerade
22–26/2 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

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

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

ORTHOPAEDIC CONGRESS, Keystone,
Colorado, USA (SVT 10/05)

29/3–2/4 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE I, Sittensen, Tyskland.
(SVT 1/06)

7–9/4 -06. 5TH BIANNUAL CONGRESS OF

EUROPEAN VETERINARY SOCIETY FOR SMALL

ANIMAL REPRODUCTION (EVSSAR),
Budapest, Ungern av EVSSAR. 
(SVT 1/06)

19–23/4, 31/5–4/6, 26–30/7, 6–10/9 OCH

1–5/11 -06. VETERINARY CHIROPRACTIC FOR

HORSES AND COMPANION ANIMALS,
München, Tyskland (SVT 15/05)

20–22/4 -06. VOORJAARSDAGEN,

Amsterdam, Nederländerna. 
(SVT 11/05)

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

3–7/5 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE II, Sittensen, Tyskland.
(SVT 1/06)

7–11/6 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE III, Sittensen, Tyskland.
(SVT 1/06)

16–19/7 -06. INTERNATIONAL PIG VETERINARY

SOCIETY'S 19TH CONGRESS, Köpenhamn,
Danmark. (SVT 1/06)

19–23/7 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE IV, Sittensen, Tyskland.
(SVT 1/06)

20–25/7 -06. CESMAS 2006, Cambridge,
England (SVT 16/05)

6–10/9 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE V, Sittensen, Tyskland.
(SVT 1/06)

7–9/9 -06. THE 10TH CONFERENCE OF

ESDAR, Slovenien. (SVT 13/05)

11–14/10 -06. VETERINARY EUROPEAN

EQUINE MEETING OF THE YEAR 2006
Versailles, Frankrike. (SVT 1/06)

17–21/6 -07. XIII INTERNATIONAL CONGRESS

IN ANIMAL HYGIENE 2007, Tartu, Estland
(SVT 16/05)
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Utredning av Neurologiska fall,
hund och katt
Huvudföreläsare: Karin Hultin Jäderlund, leg.vet, Dipl.ECVN

Helena Rylander, leg.vet, Dipl. ACVIM
(Neurology)

Kursinnehåll: Kursen inleds med repetition av neurologisk under-
sökningsteknik och neurologiska symtom. Denna inledning är val-
fri, och kan väljas separat vid anmälan.

Därefter går vi kort igenom teorin vid lokalisering av lesioner i
nervsystemet och arbetsgången vid utredning av neurologiska
fall. Resten av kursen är fallbaserad och bygger på genomgång
av videofilmade neurologiska fall avseende anamnes, signalement,
kliniskt och neurologiskt status, differentialdiagnoser, diagnostik,
behandling och prognos. Stor vikt läggs på att kursdeltagarna får
öva på att lokalisera lesioner i nervsystemet. 

Tid: 6–7 april 2006
Plats: SLU, Uppsala
Pris: 5 000:- exkl. moms. I priset ingår undervisningsmaterial,
lunch, fika och kursmiddag.

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

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

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

arrangerar kurs i
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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 0156-109 97
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

ANNA FORSLID

KARIN GRANATH

ANNE HAGLUND

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
THERESE EDSTRÖM

Sekreterare  
PATRICIA HEDENQVIST

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
ANNA FORSLID

Sekreterare 
CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
ANNE HAGLUND

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN GRANATH

Sekreterare
ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
MARIE FLÖISBON

Veterinärer till 
Regionhästsjukhuset Strömsholm

R E G I O N H Ä S T S J U K H U S E T  V Ä X E R  O C H  V I söker nu nya veterinärer. Du kommer
att delta i all verksamhet vid hästsjukhuset som har öppet dygnet runt, men främst 
i den polikliniska verksamheten där de ortopediska fallen dominerar. Vi vill att du skall
ha ett genuint intresse för kvalificerad utredningsverksamhet där också bilddiagnostik
är en viktig del. Djurslagsspecialisering är en merit men inte ett krav. Har du frågor
maila gärna till chefveterinär Anders Norén, anders.noren@hastsjukhusetstromsholm.se.
Vi vill ha din skriftliga ansökan senast den 27 februari 2006 till Regionhästsjukhuset
Strömsholm, Djursjukhusvägen 11, 730 40 Kolbäck. 

• REGIONDJURSJUKHUSET STRÖMSHOLM • ESKILSTUNA DJURKLINIK • DJURKLINIKEN KÖPING • STRÄNGNÄS DJURKLINIK •
• DJURKLINIKEN VÄSTERÅS • HÄSTSJUKHUSET STRÖMSHOLM • SUNDBYHOLM HÄSTKLINIK •

STIFTELSEN STRÖMSHOLM DJURSJUKVÅRD
är en ledande institution inom klinisk veterinärmedicin. Våra huvudverksamheter finns i Strömsholm där vi har medicinska 

resurser och kompetens av högsta internationella klass. Ledstjärnan för hela vår rörelse är djup omtanke om både djur och djurägare.

REGIONHÄSTSJUKHUSET

STRÖMSHOLM

0220-452 00 • www.regionhastsjukhuset.se  
Inkomstförsäkringen

Inkomstförsäkringen för SVFs med-
lemmar som det informerats om i SVT
nr 16/05, sidan 43, skulle starta den 
1 januari men är ännu inte igång.
Anledningen är att veterinärförbundet
och SalusAnsvar inte är helt överens om
avtalets innehåll, men förhandlingarna
fortsätter. Vilka konsekvenser detta får
för medlemmarna är oklart. Förhopp-
ningsvis inga alls men vi vet inte om 
det hela förskjuts eller om avtalet kan
komma att gälla retroaktivt. Förbunds-
kansliet återkommer med mer informa-
tion så snart vi kan.

Per Carlsson
kanslichef

kanslinytt
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MINA ERFARENHETER AV MINIGRISAR är väl minst sagt
begränsade. Efter ca 13 kvackmånader har jag dock samlat på
mig tre minnesvärda fall. 

Det första var en snäll liten minigris som skulle få klövarna
klippta. Det föll på min lott som sommarvikarie att utföra
detta… Den aktuella morgonen försökte jag förhöra mig om
hur det bäst skulle gå till och fick veta att man skulle klippa
med en sekatör. Vilket vi inte hade. Som tur var fanns det en
Granngårdenbutik i närheten. Butiksbiträdet frågade vilka
buskar eller träd som skulle ansas, varpå jag förklarade att det
handlade om en gris och att jag trodde jag skulle ha den mest
”normala” sorten. Från affären kom jag med en skinande ny
sekatör och den lilla grisen kunde nyklippt trippa hem igen.
Mitt andra fall med en minigris rörde sig också om klöv-
klippning. Längst bort i sydöstra hörnet av distriktet skulle
ett vietnamesiskt hängbuksvin sederas och klippas. Jag råd-
frågade kolleger om bästa sättet att sedera en minigris och
fick tips om ett hopkok av xylazin och ketamin. 

Hängbuksvinet visade sig vara tämligen stort. Jag upp-
skattade vikten, blandade lugnande och stack i halsen på den
skrikande grisen. Därefter sprutade medlet ut som en fontän
ur stickkanalen och jag försökte hålla för med ett finger på
den nu tämligen förnärmade patienten. Trots rosa kanyl 
verkade jag inte ha trängt igenom fettet. Ingen effekt kunde
ses. Svinet fick mer. Han lämnades ifred. Ingen effekt. Han
fick mer. Han fick Torbugesic också. Han fick allt Ketalar
som gick att uppbåda i bilen. Efter en stund snubblade den
nu lite lulliga grisen ut i familjens vardagsrum. Men lägga sig
ner, nej. Till sist gav vi upp och husse slängde sig över
honom. De förvuxna klövarna klipptes under starka protester
och viss blodutgjutelse på det obehandlade trägolvet…

Därefter var det länge lugnt på minigrisfronten tills min
kollega meddelade mig att han av någon anledning bokat in
en avlivning av en aggressiv minigris just på min smådjursdag
på filialen. Men ”det var ingen fara, han hade ordinerat att ge
den 20 tabletter stesolid innan den skulle komma”. Den skulle
enligt uppgift väga ungefär 25 kg. 

Dagen ifråga började lite kaotiskt men vi låg bra till i tid
tills vi kom på att minigrisens bokning inte fanns med och att
den troligen var dubbelbokad med ett par hästar och en
kanin. Ingen gris syntes till och vi började tvivla på att vi
kommit ihåg rätt dag då plötsligt svinägaren stod i dörren.
Han förklarade att grisen hade ätit samtliga stesolidtabletter
(instoppade i korv) men att den fortfarande högg vilt. Han
uppskattade grisens vikt till ca 40 kg och tillade även att den
hade halvdecimeterlånga betar.

Hmm. Jag räknade på dosering till hund och skickade med
mannen 15 nozinantabletter. En timme senare ringde djur-
ägarens fru och meddelade att grisen fortfarande högg men
började bli något påverkad. Jag började känna olust inför
avlivningen av en huggande minigris med halvdecimeter-
långa betar. Lite trevande frågade jag om de hade öl hemma.
Vi kom överens att de skulle prova att ge grisen öl och ta ny
kontakt om en halvtimme. 

Nästa gång frun ringde hade grisen fått i sig en starköl och
12 cl starksprit, men den stod fortfarande upp och ville ha
mer. Med en viss munterhet kom vi fram till att grisen skulle
få sin vilja igenom. En halvtimme efter stängningsdags kom
så äntligen husse med svinet i en bilbur. Grisen var svajig 
och stank av sprit. Nu hade han fått i sig en hel kvarting…
”För berusad för att kunna attackera” var min bedömning så
jag vågade sticka grisen med 5 ml Narcoxyl. 

Vi gick in för att skriva journal och förberedde avliv-
ningsvätska. När vi kom ut till bilen var grisen påverkad men
kom alltjämt upp på benen. Grisen blev stucken i örat, fick
15 ml avlivningsvätska och föll ner utan cornealreflex.
Hjärtat fortsatte dock oförtrutet och jag bestämde mig för ett
hjärtstick, som lyckades, med ytterligare 20 ml.  Men hjärtat
pumpade på och min assistent såg lite chockad ut när jag bad
om ytterligare 20 ml som grisen fick intrakardiellt. Det blev
tyst. Ska en gris avlivas är det väl bäst att göra det ordentligt. 
I fortsättningen hoppas jag kunna undgå att ge minigrisar
lugnande. När jag själv blir erfaren och fast anställd ska jag
polarisera dessa avancerade fall på vikarier. De behöver ju lära
sig. Och det bästa sättet är ju den hårda vägen.

JOHANNA LINDAHL

❘ ❙❚ kåseri
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Tacka vet jag riktiga svin…
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PERSONNOTISER

Födelsedagar i mars 2006

HANS PLATE, Åmål, 80 år den 8/3
STEN VESTERLUND, Åkarp, 70 år 
den 12/3
CHRISTER OHLSÉN, Björklinge, 60 år 
den 15/3
GEORG ENHÖRNING, Mora, 75 år 
den 21/3

NILS-EINAR SVENSSON, Sjöbo, 60 år 
den 21/3
ANDERS MANESTAM, Irland, 50 år 
den 22/3
GÖRAN MAGNUSSON, Södertälje, 80 år
den 24/3
TOOMAS REINVALDT, Estland, 70 år 
den 25/3
ANN GÅNHEIM, Tomelilla, 50 år 
den 26/3
OLOF HOLMBERG, Haninge, 75 år 
den 29/3
ULF PERSSON, Hästveda, 60 år 
den 31/3
KERSTIN BERGVALL, Bromma, 50 år 
den 31/3
FREDRIKE RITTER, Borås, 50 år 
den 31/3
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– 2 900 E X
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BESÖKSADRESS: Kungsholms Hamnplan 7
TELEFON: 08-545 558 30
TELEFAX: 08-545 558 29
HEMSIDA: www.svf.se

REDAKTION:
JOHAN BECK-FRIIS

ansvarig utgivare & chefredaktör
TELEFON: 08-545 558 33
MOBIL: 070-717 73 25
E-POST: johan.beck-friis@svf.se
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UTGIVNINGSDAGAR SENASTE DAG FÖR
2006 ANNONSMATERIAL

1 24 JANUARI 3 JANUARI

2 14 FEBRUARI 24 JANUARI

3 7 MARS 14 FEBRUARI

4 28 MARS 7 MARS

5 20 APRIL 28 MARS

6 10 MAJ 19 APRIL

7 7 JUNI 10 MAJ

8–9 28 JUNI 7 JUNI

10 15 AUGUSTI 25 JULI

11 5 SEPTEMBER 15 AUGUSTI
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14 7 NOVEMBER 17 OKTOBER

15 28 NOVEMBER 7 NOVEMBER
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MANUSSTOPP FÖR ARTIKLAR: 25 vardagar
före utgivningsdag, 15 dagar för insändare.
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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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Den som inte önskar få sin bemärkelsedag
publicerad i SVT måste meddela detta till
förbundskansliet eller redaktionen senast
två månader före bemärkelsedagen. 

Länsstyrelsen förstärker inom tillsyn 
och handläggning.

Vi söker en

biträdande länsveterinär
Vill du veta mer, 
gå in på vår hemsida

www.g.lst.se

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Nyköping – en anställning på 80–100 % (dnr 06-442/06)

Sunne/Arvika – en heltidsanställning (dnr 06-444/06) 

Norra Storsjöbygden – en heltidsanställning (dnr 06-445/06)

Fullständig annons finns på internet:
www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 28 februari 2006.

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