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❘ ❙❚ ledare

LLA VET ATT VÅRT YRKE inte är helt lätt. Inte är det lätt att hålla jämna
steg med samhällsförändringarna heller (ordet samhällsutveckling
kan uppfattas som odelat positivt). Kåren är under förändring

också. De manliga ensamma kogrävarvargarna blir färre och färre, precis
som våra bönder. Unga duktiga kvinnor kommer in på arenan, tar på sig
doktorshattarna och kräver humanare arbetsvillkor.

De udda sällskapsdjuren är idag mindre udda i dagens veterinärpraktik
än arbetshästen eller grisningsfebern. Djur kallas inte längre ”den” som jag
lärde mig för snart 20 år sedan på svenskundervisningen utan ”han och
hon”. Katter går i koppel, hästar har heltäckande burka och minigrisar sover
i soffan.

Honnörsorden är inte längre mättande och näringsrika livsmedel utan
säkerhet, spårbarhet och dokumentation av de mervärden som dagens livs-
medel är ”laddade” med. Jag vågar inte gissa hur många sjukresor som har
bytts ut mot Brysselresor för att harmonisera falukorven och hålen i kalv-
boxens väggar. Fågelinfluensa hade vi inte förr och inte beredskapsplaner
mot bioterrorism heller.

Och mitt i allt detta skall vi vara multikulturella också. Höll nästan på att
glömma ord som konkurrens, utvecklingsplan, transparens, kvalitetssäk-
ring, etc (konstigt nog saknas ganska ofta ordet kostnadseffektivitet). Inte
undra på att vi ibland missförstår varandra.

Alla pratar om vikten av nätverk och gemenskap fast vi i vår dagliga 
gärning går mer och mer mot diversifiering och individualisering. Min
byråkrattillvaro har inte mycket gemensamt med den stamcellsforskande
veterinärens. Lika lite beröringspunkter har etologen med ögonspecialisten
eller radiologen från djursjukhusen. Vi har helt enkelt olika infallsvinklar
och uppfattningar om det vi kallar för ”viktigt” och ”verklighet”.

Under sådana omständigheter vore det naivt att drömma om en enig kår
i alla frågor. Det är lätt att det uppstår meningsskiljaktigheter och friktio-
ner. Dessa friktioner förbrukar energi men kan också skapa lysande gnistor. 

Här behöver den lilla kåren ett förbund som ibland bromsar och ibland
smörjer maskineriet i båten som kan både gunga och vara svårstyrd. Det
viktiga är att befälen och matroserna talar med varandra öppet 
– annars är risken stor att båten sjunker – och matroserna får 
svårt att ensamma simma i land. Det fina med den här 
båten är för övrigt att matroserna själva väljer sina befäl 
(under förutsättning att matroserna tar sig besväret att 
ha en åsikt).

ELÖD SZÁNTÓ

ledamot i förbundsstyrelsen
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Polisrazzior och skandalrubriker. Det
gick vilt till när dopingkontrollanterna
gjorde sina tillslag vid de nyss avslu-
tade olympiska spelen i Turin. Det går
lite lugnare till i hundsporten.

Det är sex år sedan det gemensamma
dopingreglementet för all hundsport
blev klart. 

Vad har hänt sedan dess? Hur på-
verkar Svenska Spels beslut att lägga
ner spelet på hundar dopingarbetet? 

ke Hedhammar, SLU i Uppsala
och Svenska Kennelklubbens
vetenskapliga rådgivare, har varit

med från starten i den arbetsgrupp, numera
Nationella Dopingkommissionen, som arbetat
fram nu gällande reglemente. Han berättar lite
om bakgrunden.

– Tidigare hade respektive organisation sitt
eget reglemente och jobbade med dessa frågor
på egen hand. Inom hundkapp hade man klart
för sig vad det handlade om och draghund-
sporten aktiverade sig i och med inträdet i riks-

Inga skandaler i hundsporten

Positiv utvärdering av nya 
dopingreglementet 

TEXT OCH BILD:
SUZANNE FREDRIKSSON

”Nu arbetar dopingkommis-
sionen med att uppdatera
reglementet. Ibland kan
någon detalj behöva ändras.”
Åke Hedhammar har varit
med från starten i Nationella
Dopingkommissionen för all
hundsport.
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❘ ❙❚ reportage

idrottsförbundet. Inom den övriga hundsporten
hade aktiviteten inte varit speciellt stor, berättar
Åke. Några egentliga resurser att arbeta med
dessa frågor fanns inte.

När det blev klart att det skulle startas toto-
spel på hundar ökade intresset markant från
alla håll. Helt plötsligt blev frågan stekhet och
det fanns också en bas för analysverksamheten. 
Även om det var spelet som satte fart på arbetet
fanns det sedan lång tid tillbaka ett stort behov
inom alla organisationerna att göra en översyn
av reglerna gällande doping. Inom kennel-
klubbsorganisationen hade man hittills lutat
sig mot djurskyddslagen och några rader i täv-
lingsbestämmelserna med lydelsen ”att åtgärd i
lokalbedövande eller smärthävande syfte eller i
syfte att på annat sätt påverka sjukdomsprocess
eller allmäntillstånd får ej vidtagas vid sådan
tidpunkt att hunden skulle ha direkt för- eller
nackdel därav”. Inte särskilt lätt för den aktiva
att dra gränserna och ljusår från dagens detalje-
rade reglemente.

– Ja, verkligen. När vi började utarbeta ett
heltäckande reglemente fick vi i princip börja
från noll, berättar Åke. Självklart har vi kunnat
snegla på hästsporten en del och även på
humansidans dopingbestämmelser, men det är
ändå mycket som är annorlunda med hundar.
Något internationellt regelverk fanns inte hel-
ler att tillgå då. Inte nu heller för den delen.

– Svårigheten med hundsport jämfört med 
t ex hästsport är att det finns så många olika
typer av tävlingar och prov för hundar. Det är
inte alls alltid den fysiska prestationen som är
avgörande, fortsätter Åke. 

LEDAMÖTERNA I DEN GRUPP som var med
från början var handplockade av Kennelklub-
ben som från starten stått för all administration
genom bland annat en avlönad sekreterare.
Kennelklubben, Hundkapplöpningens Central-
förbund och Draghundsportförbundet lyckades
alla plocka fram namn med kunskaper inom
veterinärmedicin, humanmedicin och farma-
kologi. 

Det gruppen började med var självklart att
gå igenom alla tänkbara substanser och meto-
der som skulle kunna bli aktuella för förbud
eller karenstid, men också praktiska ting som
hur provtagningen skulle gå till, avtal med

labb, utbildning av provtagare, handläggning
av ärenden och inte minst information till 
aktiva, funktionärer och veterinärer.

Inom prestationssporterna, hundkapplöp-
ning och draghundsport, har det inte alls varit
lika svårt att öppna ögonen på folk, där var
dopingprover ingenting nytt när det nya regle-
mentet trädde ikraft. Inom kennelklubbsorga-
nisationen har man haft ett betydligt större
informationsproblem. Att det skulle kunna
dyka upp dopingkontrollanter på utställningar
eller på jakt-, bruks- eller lydnadsprov var
något helt nytt liksom hela ”medicinerings-
tänkandet”.     

INNAN REGLEMENTET låg färdigtryckt och
klart år 2000 hade kommittén arbetat ett par
år. Förutom själva regelfrågorna – t ex vem som
ska ställas till svars vid eventuellt positivt prov
– så är det självklart genomgången av substan-
ser, andra ämnen och metoder som varit det
tunga arbetet. Hundsporten har inte haft möj-
lighet att ta fram en dopinglista med läkemedel
och andra substanser liknande den för männi-
skor och hästar. Att hålla en sådan specificerad
lista uppdaterad är alldeles för resurskrävande.
Inom hundsporterna måste alla klara av att läsa
en substanslista med koder som refererar till

Basen i provtagningsverk-
samheten har varit hund-
kapplöpningen, men hur 
det blir i framtiden är ovisst.
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ATC (Anatomical Therapeutical Chemical
classification system). 

Utöver själva dopingreglementet har kom-
mittén också utarbetat principer och rutiner
för dispenser. Det finns inom hundsporten en
del tävlingsformer där en hund som står på
medicinering eller har varit föremål för opera-
tiva ingrepp kan delta utan att det strider mot
djurskyddet. 

DE FÖRSTA ÅREN av intensivt arbete med 
reglemente och provtagning har varit en sorts
försöksperiod. Det är först nu man kan börja
utvärdera hur väl det slagit ut och man kan,
turligt nog för hundsporten, säga att det hänt
förvånansvärt lite. Det har inte förekommit
några spektakulära dopingfall som gett svarta
rubriker i media och man har heller inte
behövt revidera det ursprungliga reglementet
mer än i små detaljer. Det har till och med visat
sig vara så ”hållbart” att man från internatio-
nellt håll börjat snegla på det svenska arbetet.

– FCI, Federation Cynologique Internatio-
nale, har just fått vårt reglemente översatt 
som underlag för ett eventuellt internationellt
reglemente. Det känns som ett gott betyg,
tycker Åke.

Vad gör kommissionen nu?
– Vi träffas fyra gånger om året. Självkart

diskuterar vi positiva provsvar innan respektive
organisation tar över för utredning och beslutar
om eventuella påföljder. Vi följer upp nyheter
inom läkemedelssektorn där vi har stor hjälp av
vår informationsapotekare här på SLU. Sedan

går vi förstås igenom principärenden gällande
dispenser som är ett ganska omfattande arbete.
Det dyker ständigt upp nya frågor som inte
kan behandlas rutinmässigt.

Dispensärendena handlar nästan alltid
annars om sjukdomar som kräver livslång
medicinering, t ex atopi, hypotyreos eller epi-
lepsi. I samband med detta har Åke noterat en
något lättvindig förskrivning av Levaxin.

– Innan vi tar ställning till dispens för en
livslång medicinering måste både vi och den
behandlande veterinären vara övertygade om
att hunden inte bara har en temporär och
sekundär sänkning av sina sköldkörtelhormon-
värden. Finns det tillgång till provsvar som
visar på ett förhöjt TSH-värde också kan vi
vara rätt övertygade om att hunden både behö-
ver och mår bra av sin Levaxinbehandling.
Förskrivning av Levaxin och begäran om dis-
pens enbart på låga sköldkörtelhormonvärden,
utan fortsatt utredning om möjlig orsak till
detta, kan innebära livslång medicinering i
onödan. Att i efterhand påvisa grundorsaken
kan bli svårt. I dessa lägen måste vår hand-
läggare på Kennelklubbens kansli, Brith
Andersson, ofta begära in ytterligare journal-
utdrag som stödjer att det verkligen är fråga om
en primär rubbning i sköldkörtelfunktionen,
förklarar Åke och fortsätter: 

– I några fall har i dessa lägen behandlingen
satts ut i samråd med behandlande veterinär
och det har visat sig att hunden stått på hor-
monbehandling alldeles i onödan. I något fall
har det å andra sidan visats vara en helt befogad
behandling. Från både djurskydds- och konsu-
mentskyddssynpunkt är det viktigt att under-
laget för en livslång behandling är säkerställt. 

Gällande dispenser finns det ytterligare en
dimension utöver tävlandet att ta hänsyn till.
Meriterade hundar används gärna i avel men
en hund som fått sina meriter med dispens för
medicinering är oftast olämplig till detta ända-
mål. I de fall dispens medges för behandling av
en sjukdom, som i sig gör djuret olämpligt att
använda till avel med hänvisning till kennel-
klubbens grundregler för hunduppfödning,
kommenteras detta i beslutet som en vägled-
ning för den tävlande.  

SOM NÄMNDES TIDIGARE är information en
stor fråga för dopingkommissionen. Det är
svårt att på ett begripligt sätt nå ut till alla
berörda, såväl aktiva som veterinärer. Hur man
än formulerar ett reglemente finns det alltid
utrymme för olika tolkningar eller missförstånd.

Att det skulle kunna dyka
upp dopingkontrollanter på
jaktprov var något helt nytt
när det gemensamma regle-
mentet var klart.
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Ett exempel på detta är när det vid en
dopingkontroll togs blodprov på ett par kapp-
löpningshundar som inte kunde prestera
någon urin. ”Stick som stick” resonerade den
närvarande veterinären och informerade hund-
ägarna om att ”det är sju dagars karens på alla
injektioner, så nu kan ni inte starta den
närmsta tiden”. Ett besked som mottogs med
viss irritation av de tävlande… 

Blodprov är inte en injektion – förutsatt att
blodet inte går motsatt väg. Men något sådant
har dopingkommissionen inte fått några indi-
kationer på att det skulle förekomma i hund-
världen – ännu. 

Finns det några andra mer närliggande far-
hågor inför framtiden än bloddoping? Något
ni funderar på i kommissionen?

– Kanske ett ökat användande av psykofar-
maka. Det är inte något problem i dagsläget,
men kan få större utbredning och då kan det
bli ett bekymmer, kommenterar Åke.

Den ”psykofarmaka” som förekommer på
tävling idag är åksjuketabletter och då för-
hoppningsvis av ren okunskap om att det är
doping. 

VAD ÄR VETERINÄRKÅRENS roll i dopingarbetet?
– När det gäller veterinärerna handlar det

om att den som behandlar en hund bör förklara
att det finns karenstider efter avslutad behand-
ling och att dessa är satta som en rekommende-
rad ”sjukskrivningsperiod” och inte som garanti
för att olika substanser ska ha försvunnit ut ur
kroppen efter karenstidens slut, säger Åke. 

Han påpekar också att det är viktigt att upp-
märksamma hundägarna på att det inte går att
delta på tävling eller prov direkt efter höftleds-
röntgen eftersom det är karens på de läkemedel
som används då. För närvarande är det sju eller
28 dygn, något som är under översyn och kan
komma att ändras. Åke Hedhammar menar att
de första åren har varit en försöksperiod. Även
om det inte har gått så vilt till som i Turin
inom hundsporten, funderar nog en och annan
läsare vid det här laget på den självklara frågan
om det har det förekommit doping inom
hundsporten. 

Det är inom hundkapplöpningen som mer-
parten av alla prover har tagits. Underlaget för
att få ett avtal med dopinglaboratoriet på SVA
byggde från början helt och hållet på den
mängd prover som kapplöpningshundarna
skulle stå för. Första året togs ca 200 prover,
sedan har det legat på lite över 100 prover år-
ligen. Kennelklubben och Draghundsportför-

bundet ligger långt efter i antal. Hur många
prover som tagits vill Åke inte avslöja, inte heller
resultaten. Vad han däremot kan berätta är att
när ambitionen var som högst, precis när regle-
mentet var klart, var det tyvärr ganska många
prover som fick kasseras på grund av bristfälligt
ifyllda blanketter, att provtagaren smittat pro-
vet med coca-cola eller kaffe t ex.

Bo Ländin, kanslichef på SHCF, Svenska
Hundkapplöpningssportens Centralförbund,
är betydligt mer öppen. 

– Sedan spelet infördes har vi hittills utrett
och beslutat påföljd i två dopingfall, ett 2004
och ett 2005. Tidigare har vi haft fyra fall 
mellan 1979 och 1998. På den tiden togs det
betydligt färre prover, så vi kan i alla fall kon-
statera att spelet och prispengarna inte påverkat
sporten negativt när det gäller förekomsten av
doping, kommenterar Bo Ländin. 

Han berättar att de två fall som utretts under
2000-talet båda har klassats som så kallad miss-
tagsdoping. Den ena hunden hade slickat på en
annan hund i hushållet som behandlats med
Zongel. Att förklaringen bedömdes som rimlig
berodde till stor del på att hunden deltog i ett
lopp utanför riksspelet och med endast 600
kronor i förstapris. Dessutom hade hunden

Veterinärkåren bör upplysa
sina patienter om att
karenstiden är en rekom-
menderad ”sjukskrivnings-
period” där hunden kan
behöva vila.
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inte haft något startuppehåll före det aktuella
loppet som kunde tyda på att den skulle ha
eller nyligen ha haft någon skada. 

Det andra fallet, där man fann spår av mor-
fin, förklarade hundägaren med att hunden
skulle ha fått i sig medicinrester via maten som
bland annat bestod av slaktavfall och bröd. Inte
heller i det här fallet fanns det något rimligt
motiv att medvetet dopa hunden då prissum-
man var låg och inte heller detta lopp ingick i
riksspelet. I båda fallen blev straffet avstäng-
ning i två månader. 

De fyra tidigare dopingfall som man utrett
har rört sig om magnecyl, koffein och två fall
med teobromin.

Hur kommer Svenska Spels beslut att lägga
ner spelet på hundar att påverka djurskydds-
arbetet i hundkapplöpningssporten? 

– Självklart kommer vi att fortsätta att ta
dopingprover, men i dagsläget vet vi inte hur
många eller vad det kommer att kosta,  kom-
menterar Bo Ländin. Han upplever inte doping
som något stort problem i sporten utan är mer
orolig för hur man ska kunna finansiera
ombyggnation av fler tävlingsbanor utan de
pengar som spelet genererade.  

– Skadefrekvensen har sjunkit från två pro-
cent hos de tävlande hundarna till 0,25 procent
efter att de tre största banorna, som också har
flest starter, byggts om. En skada per 400 star-
tande hundar (2005) är väldigt lågt i en jäm-
förelse med t ex en stor hundkappnation som
England som fortfarande ligger på två procent,
kommenterar Bo Ländin. 

TILLBAKA TILL Åke Hedhammar: Har du
någon avslutande kommentar till dina veteri-
närkolleger?

– Nationella Dopingkommissionen har inte
som främsta uppgift att ”slå på blåljusen” och
gå ut och jaga dopare. Vår uppgift är att hela
tiden arbeta förebyggande, att hålla dopingreg-
lementet uppdaterat och lättfattligt, samt att
informera om dessa frågor så att hundar som
inte bör tävla stannar hemma. Där har veteri-
närkåren en mycket viktig roll i kommunika-
tionen med sina djurägare.  ■
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KORT OM…

…SPELET PÅ HUNDAR. Det statliga bolaget Svenska Spel fick hösten
1998 regeringens tillstånd att bedriva spel på hundar. Ett av villkoren var att
sporten skulle bedrivas med ett fullgott djurskydd. Våren 2000 var det premiär
för Greyhound Racing. Hösten 2005 beslutade Svenska Spel att lägga ned spelet.
Svenska Spel innehar fortfarande rättigheterna och den ekonomiska framtiden
är mycket oviss för sporten.

…INFORMATION. Nationella Dopingreglementet för hund finns i PDF-
format på Svenska Kennelklubbens hemsida. www.skk.se, klicka på ”Verksamhet”
i menyn där reglementet finns på rullgardinen till vänster. Den tryckta versionen
kan också beställas från Kennelklubben. I Svensk Veterinärtidning Nr 7, 2000
finns en utförlig beskrivnig av dopingreglementets innehåll och tillämpning.

Sällskapet för smådjursreproduktion inbjuder till 

ÅRSMÖTE OCH KURS I SMÅDJURSREPRODUKTION
lördagen den 6 maj 2006, kl. 9–16.30 på Ekelundshof, Uppsala

Kursen omfattar aktuella medicinska behandlingar inom smådjursreproduktionsområdet, dystoki-
behandling med nya forskningsrön, diagnos och behandling av immunologiska sjukdomar av betydelse
inom reproduktion. 

Föreläsare: Eva Axnér, Bodil Ström Holst, Helene Hamlin och Annika Bergström.

Anmälan sker via inbetalning av 900 kr för medlemmar i Sällskapet, pg 8355624-1 (Sällskapet för
smådjursreproduktion). (Medlemsavgiften för 2006 à 90 kr betalas lämpligen samtidigt). 
Pris för icke-medlemmar: 1100 kr. 

Sista anmälningsdag den 1 april. Max 60 deltagare, så boka in er snabbt!
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Knappt två dagar efter ett foder-
byte började grisarna i en smågris-
besättning uppvisa centralnervösa
störningar. Den följande utredningen
visade att förgiftning med koccidio-
statikasubstansen narasin var den
troliga sjukdomsorsaken. Artikeln
beskriver sjukdomsförlopp, klinisk
bild, utredning och utförda åtgär-
der för fallet.

INLEDNING
Narasin används i Sverige idag som kocci-
diostatika till kycklingar (Figur 1), men
har internationellt även använts som
tillväxtbefrämjare till andra djurslag
såsom nötkreatur och gris. Narasin har
dock även toxiska egenskaper och kan
vid för hög dosering vara förödande för
flera djurslag (3, 4). För grisar förefaller
risken för narasinförgiftning särskilt stor
om grisar som behandlas med tiamulin
av misstag ges foder innehållande nara-
sinrester (5, 6, 7).

Vid narasinförgiftning ses initialt
ataxier tillsammans med okoordinerade
rörelser och djuren kan ha svårigheter
att stå. Detta kan övergå till att grisarna
förblir halvstående eller liggande och 
vid svåra fall kan en cirkulationssvikt
utvecklas med döden som följd. Om
fodret byts ut är tillståndet reversibelt
och djuren tillfrisknar (5, 6, 7). I artikeln
beskrivs ett fall av misstänkt narasinför-
giftning av smågrisar som inträffat i
Sverige.

MATERIAL OCH METODER
Besättningsbeskrivning, foderinköp
och initiala symtom
Besättningen var en smågrisproducerande
besättning med 57 suggor och sektione-
rad drift. Tillväxtavdelningen bestod av
fyra storboxar med djupströbädd och en
gjuten upphöjd foderplats med torr-
utfodring. Djur som vistades i tillväxt-
avdelningen hade fri tillgång till vatten
via nipplar (Figur 2).

I samband med att fodret till 112
smågrisar i tillväxtavdelningen som varit

avvanda i fyra veckor tog slut i silon pas-
sade djurägaren på att rengöra botten-
skruven i plåtsilon. På morgonen nästa
dag (kl 06.05) levererades det nya
smågrisfodret till tillväxtstallet (dag 1).
Dagen efter på kvällen (dag 2) sågs de
första symtomen och påföljande dag
(dag 3) var åtta smågrisar döda. Då till-
kallades veterinär. Fodret togs då bort
och säckat foder gavs resten av dag 3 och
4. Silon tömdes och var på nytt fylld
med nytt foder från en annan tillverk-
ningsbatch dag 5.

JAN-ERIK MÅRTENSSON, leg veterinär, distriktsveterinär, 
KJELL WEJDEMAR, AgrD och PER WALLGREN, VMD, professor.*

Misstänkt narasinförgiftning av smågrisar

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel
➤

FIGUR 1. Narasin används i Sverige idag som koccidiostatika till kycklingar, men kan vid
för hög dosering ha toxiska egenskaper som kan vara förödande för flera djurslag.
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Klinisk övervakning och 
obduktioner
Veterinären anlände dag 3 efter foderle-
veransen och obducerade två djur på
plats. Veterinären följde därutöver de
kvarvarande djuren avseende kliniska
symtom, indelade enligt en skala 0–3 (se
Tabell 1). Djuren märktes på ett sådant
sätt att de kunde återidentifieras efter-
följande dagar. Dag 5 obducerades även
två grisar vid AnalyCen Nordic AB i
Kristianstad.

Analys av narasin och koksalt 
i foder
Foderprover togs och sändes till SVA för
analys avseende innehållet av narasin
respektive koksalt. Andelen narasin i
fodret fastställdes med hjälp av vätske-
kromatografi.

OBSERVATIONER OCH RESULTAT
Foderbytet och djurägarobserva-
tioner efter detta
Klockan 06.05 dag 1 levererades de 
2 820 kg smågrisfoder som beställts till
den dessförinnan tömda och rengjorda
fodersilon. Dagen efter på kvällen (dag
2) sågs de första symtomen. Djurägaren

noterade då att grisarna betedde sig
konstigt. De gick längs väggarna och
strök sig runt hans ben. Påföljande dag
(dag 3) var åtta smågrisar döda då han

kom till stallet. Därutöver var ett flertal
av grisarna apatiska och en del låg i
kramper. Huvuddelen av djuren åt inte.
I detta skede tillkallades veterinären.

Initiala observationer och diagnos
Veterinären fann att ett 30-tal av de
överlevande 104 grisarna hade central-
nervösa symtom. Grisarna var svettiga
och det var fuktigt i hela stallet.
Veterinären obducerade två av de döda
grisarna på plats med följande makro-
skopiska fynd: höggradig cirkulations-
svikt med stasade lungor och lever samt
hyperemi i hjärnhinnorna och små
blödningar i hjärtmuskulaturen. Bak-
bensmuskulaturen var blek som vid
muskeldegeneration.

Utgående från de kliniska observa-
tionerna och fynden vid obduktionen
ställdes preliminärdiagnosen narasinför-
giftning, med koksaltsförgiftning som
möjlig differentialdiagnos.

Åtgärder och händelseutveckling
Då preliminärdiagnosen narasinförgift-
ning ställdes togs det nyinköpta fodret
till tillväxtgrisarna bort. Nyinköpt säckat
foder gavs under resten av dag 3 och dag
4. Silon fylldes under dag 5 på nytt med
foder från en annan tillverkningsbatch.

➤

FIGUR 2. Tillväxtavdelningen bestod av fyra storboxar med djupströbädd. Djur som 
vistades i tillväxtavdelningen hade fri tillgång till vatten via nipplar. Arkivbild.

Grad av symtom Kliniska tecken

0 – Inga synliga symtom Inga symtom.

1 – Lindriga symtom Apati
Grisarna gick längs väggarna som om de var blinda. De tryckte 
nosen mot väggen i något hörn, gärna med huvudet högt upp på
väggen. Detta pågick några minuter, sedan var grisen normal igen.

2 – Måttliga symtom Kramper
Grisarna satt ner på bakdelen med benen sträckta framåt och 
rörde huvudet krampaktigt upp och ner samtidigt som hela grisen
darrade. Kramperna började med ca 1 kramp/sek för att sedan 
öka. Samtidigt som kramperna tilltog försökte grisen röra sig 
bakåt. Anfallet pågick någon minut. Efter anfallet återhämtade 
sig grisen och det gick flera minuter till nästa anfall.

3 – Höggradiga symtom Kraftiga kramper
Symtomen började som i grad 2 men var kraftigare. Grisarna 
tuggade fradga och saliverade. De föll omkull på sidan med 
huvudet lite vridet och hade forcerad andning. Anfallet pågick 
några minuter och grisarna föll sedan i koma. Efter några minuter
kom grisarna till sans, och efter ytterligare någon minut kom ett 
nytt anfall.

Tabell 1. INDELNING AV KLINISKA SYMTOM HOS 112 GRISAR MED MISSTÄNKT ACCIDENTELL NARASINFÖR-
GIFTNING.
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Därefter började grisarna efter hand till-
friskna. Av de 112 grisarna som drabba-
des överlevde dock inte 20,5 procent
händelsen i samband med foderleveran-
sen dag 1: 18 av dem dog och ytterligare
fem grisar avlivades. De överlevande 89
grisarna (79,5 %) levererades 19 dagar
senare vidare till en slaktsvinsbesättning.
I samband med att preliminärdiagnosen
ställdes behandlades alla grisar med
CNS-symtom symtomatiskt med B-
vitamin parenteralt dagligen i tre dagar
(Beviplex vet, Pharmacia Animal
Health, Helsingborg, Sverige. Daglig
dos = 5 ml intramuskulär injektion). Då
bakbensmuskulaturens utseende inte
uteslöt nutritionell muskeldegeneration
gavs alla grisarna av säkerhetsskäl 100
mg vitamin E och 0,2 mg selen (Basic,
Lantmännen, Svalöv) via dricksvattnet
under sju dagar. Fem grisar, varav fyra
som uppvisat måttliga till kraftiga CNS-
symtom, behandlades dessutom intra-
muskulärt med 20 mg tylosin (Tylan®

vet, Elanco, Lyngby, Danmark) per kg
kroppsvikt dagligen i tre dagar.

Detaljerade kliniska symtom
Grisarna delades vid det första veterinär-
besöket (dag 3) in i fyra olika grupper
beroende på den symtombild som
beskrivs i Tabell 1. De märktes upp så

att man kunde se vilken grupp de till-
hörde. När indelningen och märkningen
var klar såg man att de två boxarna som
fick foder först och troligen fick ett
foder som innehöll 60–70 mg narasin
per kg foder, var hårdast drabbade.
Cirka 50 procent av grisarna i box 1 och
2 visade symtom. I de två övriga boxarna
sågs symtom endast hos enstaka grisar.

Vid återbesök nästa dag (dag 4) visade
det sig att grisarna i symtomgrupp 1 var
återställda och grisarna som var bedömda
till symtomgrupp 2 kunde som regel
hänföras till symtomgrupp 1 (Tabell 2).
I symtomgrupp 3 hade tre grisar dött
och fem grisar var så svårt angripna 
att de avlivades omedelbart. Två av
dessa obducerades på AnalyCen AB i
Kristianstad med liknande makrosko-
piska fynd som dem som beskrivits här
innan (stasade lungor och levrar, hyper-
emiska hjärnhinnor och avgränsade
bleka områden i lår- och ryggmuskula-
tur).

Vid histologisk undersökning påvisa-
des förändringar i hjärnan av den typ
som man ser vid en koksaltförgiftning.
På lungorna sågs en kraftig hyperemi,
akuta blödningar och alveolarödem. I
hjärtmuskulaturen sågs en kraftig hype-
remi och i njurarna påvisades kraftig
hyperemi och akuta blödningar. I ske-

lettmuskulaturen påvisades en akut
muskeldegeneration. Den påvisade
muskeldegenerationen var ospecifik,
och kan ha uppkommit till följd av
kramperna.

Bakteriologisk undersökning visade
endast växt av riklig blandflora. En
kemisk analys av njurar och lever har
inte blivit utförd på grund av att analys-
metoden inte fanns tillgänglig. Det
finns fryst material om detta skulle bli
aktuellt senare.

Analysresultaten och foderfirman
En representant från foderfirman infor-
merades i ett tidigt skede. Foderfirman
reagerade snabbt på misstanken om för-
giftningen och bytte omgående ut fod-
ret samt kontaktade elva andra företag/
lantbrukare som fått foder från samma
parti. Dessa informerades samt erbjöds
nytt foder, men ingen av dem hade
noterat några störningar. Det återtagna
fodret från den drabbade besättningen
har enligt företagets uppgifter återan-
vänts som råvara (restfoder) vid tillverk-
ning av foder innehållande narasin.

Då foderproven analyserats visade det
sig att fodret innehöll 3,6 mg narasin
per kg, respektive 0,48 procent koksalt.
Även utlastningsprovet som sparats på
foderfirman analyserades och visade sig
ha en nivå av 3,5 mg narasin per kg.
Även om 3,5 mg narasin per kg foder är
mer än vad fodret ska innehålla borde
denna mängd inte ha orsakat de kraftiga
symtom som sågs på gården. Enligt 
produktbeskrivningen för Monteban 
70 premix (70 g narasin/kg) kan grisar
utfodras med 0,22 kg/ton foder = 15 mg
narasin per kg foder från 20–25 kg vikt
fram till slakt, i tillväxtbefrämjande syfte.

Foderleveranser och fastställande
av diagnos
Dag 1 hade en beställd mängd om 
2 820 kg foder levererats till den dess-
förinnan tömda och rengjorda silon på
gården. I samband med återtaget dag 
5 vägdes den mängd foder som silon då
innehöll upp till 3 080 kg. Vid en
medelkonsumtion av 0,7 kg foder per
gris och dag borde dessutom djuren
under de 1,5 dagar de som förflöt från
leverans tills dess att de började foder-
vägra ha konsumerat cirka 120 kg foder. ➤

Dag i förhållande till leverans Grad av CNS-symtom i en skala 0–3
av narasinkontaminerat foder.
Detta foder byttes ut under 0 1 2 3
den tredje dagen. Lindriga Måttliga Höggradiga Döda

symtom symtom symtom

Före leverans av fodret 112 0 0 0 0
Första dagen 112 0 0 0 0
Andra dagen * 112 0 0 0 0
Tredje dagen 71 6 10 17 8
Fjärde dagen 77 7 3 9 8
Femte dagen 82 3 2 4 5
Sjätte dagen 87 0 2 2 0
Sjunde – trettonde dagen 89 0 0 0 2
Fjortonde – nittonde (leverans) 89 0 0 0 0

Summa döda 23 

Tabell 2. CNS-SYMTOM IAKTTAGNA HOS 112 GRISAR MED MISSTÄNKT ACCIDENTELL NARASINFÖRGIFT-
NING. TABELLEN SKA TOLKAS SÅ ATT T EX FJÄRDE DAGEN VAR 77 GRISAR SYMTOMFRIA, 7 VISADE LINDRIGA

SYMTOM, 3 VISADE MÅTTLIGA SYMTOM, 9 HÖGGRADIGA SYMTOM OCH 8 HADE DÖTT UNDER ETT DYGN

FRÅN TREDJE TILL FJÄRDE DAGEN.

* Djurägaren noterade under kvällen denna dag ett onaturligt beteende hos en del av grisarna, 
vilket motsvarande symtom av grad 1 enligt den skala som inrättades.
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Detta innebär att silon tömdes på totalt
cirka 380 kg mer än förväntat, och på
260 kg mer än vad som officiellt levere-
rats.

Vid inspektion av foderfabriken visade
det sig att det smågrisfoder som levere-
rades till besättningen dag 1 transporte-
rats i lastkula 6 på en lastbil som dagen
dessförinnan hade levererat kyckling-
foder innehållande narasin (Figur 3). Då
silon på gården var tom vid leveransen
är det därför rimligt att anta att foder-
kulan på lastbilen inte blivit fullständigt
tömd föregående dag. Därmed gjordes
bedömningen att en del av det foder
som levererades accidentellt kommit att
bli kycklingfoder med narasininbland-
ning och att den del av foderpartiet som
analyserades inte nödvändigtvis var
synonymt med den del av detta parti
som orsakade problemen. Denna syntes
styrktes av att inga problem rapporterats
från någon av de andra elva gårdarna
som fått grisfoder från den aktuella till-
verkningsbatchen.

DISKUSSION
Artikeln beskriver ett utbrott av miss-
tänkt narasinförgiftning av avvanda
smågrisar utan anknytning till någon
annan medicinering av djuren. Av 112
exponerade smågrisar dog 23. Orsaken
var så vitt kan bedömas en accidentell
inblandning i smågrisfoder av kyckling-
foder som innehöll Monteban (koccidio-
statika). 

Symtombilden dominerades av cen-
tralnervösa störningar. Såväl detta som
de patologisk-anatomiska fynden över-

ensstämde väl med vad som tidigare 
rapporterats från narasinförgiftningar
orsakade av inblandningar av narasin i
fodret om cirka 1 000 ppm (2) respektive
1 800 ppm (8).

Då det inte finns någon specifik anti-
dot mot narasin fick behandlingen ut-
över att byta ut fodret bli symtomatisk.
Allt foder togs bort och även foderrören
tömdes på sitt innehåll. Grisar med
kraftiga CNS-störningar behandlades
parenteralt med B-vitamin och samtliga
djur gavs E-vitamin och selen då den
patologisk-anatomiska bilden inte helt
uteslöt förekomsten av nutritionell mus-
keldegeneration. Den senare kunde
dock inte betraktas som någon huvud-
diagnos och CNS-symtom hade även
tidigare iakttagits vid narasinförgiftning
(2, 8).

Det finns en symtombild som mycket
liknar den beskrivna, nämligen koksalt-
förgiftning. Vid denna förgiftning får
grisarna samma symtom som vid narasin-
förgiftning. De blir apatiska, blinda, får
liknande kramper, faller på sidan, blir
komatösa och dör. Även obduktionsbil-
den är likartad. Vad som talar mot dia-
gnosen koksaltförgiftning i detta fall är
att vattentilldelningen till djuren funge-

rade helt utan anmärkning. Koksaltför-
giftning orsakas inte av förhöjt saltintag
utan av brist på vatten (1). I det här 
fallet hade grisarna en fungerande fri
tillgång på dricksvatten och då kan de
kompensera även ett stort intag av kok-
salt (Figur 4).

Användning av narasin
Narasin (C43H72O11, polyetermonokar-
boxylsyra framställt av Streptomyces
aureofaciens) är den aktiva substansen i
det koccidiostatiska preparatet Monte-
ban (E 765). Substansen är godkänd
som fodertillsats enligt Kommissionens
förordning (EG) nr 1464/2004 av den
17 augusti 2004 om godkännande för
tio år av fodertillsatsen Monteban av
typen koccidiostatika och andra medi-
cinskt verksamma substanser.

I Sverige används narasin uteslutande
förebyggande mot koccidiesjukdomar
hos slaktkycklingar. All annan använd-
ning är förbjuden. Preparatet får använ-
das i en koncentration av 60–70 mg/kg
helfoder och förbrukning av aktiv sub-
stans är ca 10 000 kg i Sverige.

I andra länder har narasin även
använts som tillväxtbefrämjare hos nöt-
kreatur och slaktsvin. Hos slaktsvin ges

➤

FIGUR 3. Utredningen visade att det
smågrisfoder som levererades till besätt-
ningen dag 1 transporterats i en lastkula
på en bil som dagen innan hade levere-
rat kycklingfoder innehållande narasin.
Arkivbild.

FIGUR 4. När grisarna har en fungerande fri tillgång till dricksvatten kan de kompensera
även ett stort intag av koksalt. Koksaltförgiftning är då en mindre trolig diagnos.
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15 mg per kg foder från 20 kg fram till
slakt. Det förekommer även i kombina-
tion med andra preparat, men får inte
ges samtidigt med vissa andra medi-
cinskt verksamma substanser t ex tia-
mulin (5, 6, 7). Narasin ska inte ges till
hästar eller andra equider, men inte 
heller till kalkoner och kaniner då dessa
djur betraktas som extra känsliga.

Smal terapeutisk bredd
Narasin är ett antibiotikum tillhörande
gruppen jonofora antibiotika. Jonofora
antibiotika bildar neutrala komplex
med katjoner som t ex Na+, K+, Mn+,
Ca2+ och Mg2+. Jonoforen hjälper till att
transportera katjonerna genom cell-
membraner och därigenom kan den
elektrokemiska gradienten förändras. På
detta sätt kan det uppstå kramper, dvs
CNS-symtom (3, 4). 

Det inträffade visar att man skall ha
respekt för narasinets toxiska egenskaper
och dess smala terapeutiska bredd för
många djurslag (Figur 5). Därutöver bör
man ha respekt för att även låga rest-
mängder narasin kan interferera med
andra antibakteriella medel för andra
djurslag, där det mest kända exemplet
utgörs av djurslaget gris och interaktion
med tiamulin (5, 6, 7). Fodertillverk-
ning som inkluderar inblandning av
narasin får endast ske i foderfabriker
som uppfyller de av myndigheten ställda
speciella kraven på kontroll av homoge-
nitet, inblandad halt, rengöring samt
kontroll av överföring mellan batcher.

Åtgärder
När grisar uppvisar de symtom som
beskrivs i artikeln är det viktigt att göra
en fullständig utredning då symtomen
inte är patognomoniska enbart för nara-
sinförgiftning. En viktig differential-
diagnos utgörs av koksaltförgiftning.

Vid misstanke om narasinförgiftning
ska fodret omgående tas bort och bytas
ut. Vidare ska grisar som är svårt an-
gripna avlivas. Symtomatisk behandling
kan göras i form av exempelvis behand-
lingar med B-vitamin och/eller med
selen och vitamin E.

Foderfirmorna har ansvaret för att
inget kontaminerat foder levereras.
Foder med tillsatser av typ narasin skall
tillverkas i särskilt godkända fabriker.

SUMMARY
Suspected narasin poisoning of 
weaner pigs
This article describes a suspected acci-
dental poisoning of pigs with narasin. A
new batch of feed was delivered to a
previously emptied and cleaned silo
used for weaner feed. This feed was offe-
red to a batch of 112 piglets weaned
since four weeks. Within 36 hours after
delivery of the feed, the owner noticed
that some of the weaners rubbed them-
selves either against the walls or against
his legs. By the next morning these signs
had aggravated and eight pigs had died.
The veterinarian arrived and performed
necropsy of two of the dead pigs. The
lesions included signs of a circulatory
collapse followed by stasis in lungs and
liver, hyperaemia in the brain and pete-
chial bleedings in the cardiac muscle.
Skeletal muscles were pale. Later similar
signs were found in two pigs sent to
laboratory for necropsy.

The preliminary diagnosis given was
poisoning by narasin. Poisoning by
NaCl was considered as a differential
diagnosis, but judged less likely since
the water supply worked excellent. The

feed was immediately removed, and the
pigs expressing clinical signs in terms of
minor or moderate CNS-signs rapidly
recovered. In contrast, pigs with severe
CNS-signs in general did not recover,
they either died or had to be euthanized.
The weaner feed comprised 3.6 mg
narasin per kg and so did the reference
sample collected at the feed mill during
loading. This level indicates remains
from previously produced chicken feed,
but is in itself not high enough to induce
the clinical signs described above.
Indeed, eleven other herds receiving
feed from the actual batch of feed did
not see any signs in their pigs. However,
it was established that the lorry that
delivered the pig feed to the affected
herd on the day before had delivered
poultry feed comprising 60–70 mg
narasin per kg. As the lorry delivered 
2 820 kg feed to an empty silo and two
days later took back 3 080 kg from the
same silo, it was concluded that at least
some of the chicken feed must have
remained at the lorry and by accident
have been delivered to the pig herd.

All together 23 out of the 112 pigs
(20.5 %) died due to the accidental ➤

FIGUR 5. Fallbeskrivningen visar att man skall ha respekt för narasinets toxiska egen-
skaper och dess smala terapeutiska bredd för många djurslag, t ex gris.
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feeding with the feed comprising high
levels of narasin. Narasin may be also
fatal to e g pigs when given in low doses
if combined with other drugs such as
tiamulin. Narasin is presently only 
allowed to use for broilers in Sweden,
and the incidence described indicates
that narasin containing feed only should
be produced in feed mills that can pro-
duce and transport it in a safe way.  

If narasin poisoning is suspected the
feed should immediately be withdrawn
and analysed. Severely affected pigs
should be euthanized and necropsied.
Symptomatic treatment of affected pigs
in terms of vitamin B and or vitamin E
could be given, but the prognosis is 
highly dependant on the clinical signs
observed in individual pigs.
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Behandlar landets veterinärer bovin
mastit enligt ”den svenska model-
len” eller förekommer det föränd-
ringar i praxis eller regionala skill-
nader i detta avseende? Författaren
har studerat denna frågeställning
och kommit fram till resultat som
både lugnar och oroar.

INLEDNING
Bruket av antibiotika inom animalie-
produktionen ställer höga krav på den
ordinerande veterinärens kunskaper
(22). God kännedom krävs om prepa-
ratens terapeutiska möjligheter. Även
deras påverkan som restsubstanser i livs-
medelskedjan och miljön måste beaktas
(16, 22, 24). Sverige har i jämförelse
med andra länder en låg sjuklighet (25)
och ett eftersträvansvärt resistensläge för
flertalet smittsamma bakterier av bety-
delse för landets nötkreaturspopulation
(4, 12, 18, 19).

Varför har Sverige ett så gott 
resistensläge? 
En orsak till det goda resistensläget kan
vara strukturen i lantbruket där svenska
kor till övervägande del hållits i relativt
små enheter väl isolerade från varandra.
Det goda resistensläget kan även ha gyn-
nats av att import av livdjur förekommit
endast i begränsad omfattning. Ytterli-
gare en viktig orsak kan vara den praxis
för restriktiv användning av antibiotika
som varit dominerande i landet under
de senaste 25 åren (Figur 1). Den låga
sjukdomsförekomsten inom svenskt
lantbruk har i sig även möjliggjort att

hålla antalet behandlingar på en låg
nivå. I gängse behandlingsrutiner (10,
11) har den svenske veterinären oftast
följt principen om riktad smalspektrig
terapi på företrädesvis akuta sjukdoms-
förlopp utgående från en bakteriologisk
diagnos. Restriktiv användning av anti-
biotika är betydelsefullt – det är antalet
tillfällen när bakteriepopulationen i en
besättning kommer i kontakt med anti-
biotika som utgör en av de viktigaste
resistensdrivande faktorerna på gårds-
nivå (22).

Den praktiserande veterinärens
ansvar 
Det är naturligtvis av vikt att fortlöpande
följa resistensutvecklingen hos de ani-
malieproducerande djurens bakterie-

stammar. Detta borgar för att vi i terapin
kan välja de lämpligaste preparaten vid
sjukdomsbehandling. Genom att hålla
fast vid den ”svenska modellen” med
restriktiv smalspektrig riktad terapi ökar
även möjligheten att bevara det goda
resistensläget så att läkemedlen förblir
fortsatt verksamma.

Veterinären har också ett indirekt an-
svar för de smittämnen som kan drabba
människor. Detta eftersom djurens
mikrober via livsmedelskedjan kan över-
föras till människor. Även om djurens
smittämnen inte skulle vara smittfarliga
för människan kan de överföra antibio-
tikaresistens till bakterier hos människor
(16).

Dessutom finns ett antal mikrober
som är zoonotiska, dvs de framkallar

HÅKAN LANDIN, leg veterinär.*

Mastitbehandling i svensk mjölkproduktion

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel

➤

FIGUR 1. En viktig orsak till Sveriges goda resistensläge kan vara den praxis för restriktiv
användning av antibiotika som varit dominerande i landet under de senaste 25 åren.
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sjukdom hos såväl människa som djur.
Resistenta djurstammar av sådana smitt-
ämnen är då givetvis lika svårbehandlade
vid fall hos människa. Spridning av anti-
biotikaresistens och resistenta bakterie-
stammar via livsmedelskedjan har doku-
menterats vid ett flertal tillfällen (6, 7,
16, 24).

Frågor att besvara 
Föreliggande artikel vill diskutera och
försöka ge svar på följande frågor:

Behandlar landets veterinärer bovin
mastit enligt ”den svenska modellen”
eller förekommer det förändringar i
praxis eller regionala skillnader i detta
avseende?

Stämmer SJVs databasuppgifter
(Vet@webb) för mastitbehandlingsinci-
dens (MBI) i Sverige överens med verk-
ligheten på svenska gårdar?

Är organiserad förebyggande juver-
hälsovård ett bättre alternativ än läke-
medelsterapi för att sänka MBI, minska
läkemedelsförbrukningen och förbättra
ekonomin på mjölkgårdarna? 

MATERIAL OCH METODER
Uppgifter om veterinära behandlingar
av animalieproduktionens djur i Sverige
registreras sedan 1997 i en databas,
Vet@webb, med Jordbruksverket (SJV)
som ansvarig myndighet. Praktiserande
veterinärer, såväl statliga som privata är
enligt veterinärinstruktionen ålagda att
förse myndigheten med underlag för

stansning av uppgifterna. Alla statliga
distriktsveterinärer och många privata
fältveterinärer levererar in uppgifterna i
form av datafiler som skapas automa-
tiskt i samband med fakturering och
bokföring. För övriga veterinärer sker
stansningen med hjälp av scanning av
praktikjournalsoriginal som insändes
månadsvis till SJV. 2003 registrerades
totalt 80 procent av alla veterinära
ingrepp synbarligen korrekt i Vet@webb
(Katarina Rooth, personligt meddelande,
2004). Behandlingar registreras i
Vet@webb även om besättningen inte är
ansluten till Kokontrollen, Svensk
Mjölk.

Från Vet@webb har uppgifter för
åren 2001–2003 sammanställts över
den totala läkemedelsanvändningen till
alla nötkreatur med dess fördelning på
olika diagnoser. Alla inledda behand-
lingar med någon form av antibakteriellt
injektionspreparat ingår i uppgifterna.

Vidare har för samma år särskilt anti-
biotika vid diagnosen mastit hos ko 
studerats. Som träff räknas en påbörjad
mastitbehandling där något antibioti-
kum i parenteral form eller pirlimycin i
intramammär form använts. Regionala
skillnader för dessa databasuppgifter har
kartlagts genom att relatera antalet regi-
strerade mastitbehandlingar både till
respektive län och respektive läns mjölk-
koantal (21). Dessutom har uppgifter
om antalet mastitbehandlingar på ko
där Non Steroid Antiinflammatory

Drugs (NSAID) använts tagits fram.
Trender i preparatval vid mastitbehand-
ling åren 2001–2003 har utvärderats
statistiskt med Chi2-analys. 

Slutligen har behandlingar vid klöv-
och benlidanden sammanställts för
gruppen ”alla nötkreatur” för åren
2001–2003. Alla inledda behandlingar
med någon form av parenteral anti-
biotika för diagnosgruppen ”klöv- eller
benlidande” har registrerats. Klövbe-
handlingarna innehåller djur av både
han- och honkön med varierande ålder
och i varierande driftform.

Svensk Mjölk har sedan våren 2000
arrangerat kursen ”Skötsel för friskare
djur” för mjölkbönder. Sedan starten
har cirka 450 mjölkbönder genomgått
kursen. I samband med analysen på
respektive gård registreras bland annat
den faktiska MBI. Från 123 gårdar som
genomgått kursen har MBI samman-
ställts från författarens egen kursdoku-
mentation. Gårdar från Dalarna, Got-
land, Gävleborg, Halland, Hälsingland,
Jämtland, Skåne och Västergötland
ingår i materialet.

I författarens egen veterinära fältverk-
samhet har juverhälsovården kommit att
i allt mindre utsträckning omfatta läke-
medelsterapi. Arbetet bedrivs istället i
allt högre grad förebyggande. Egna
gårdsexempel skulle därför kunna
demonstrera i vilken mån det är möjligt
att genom systematiskt förebyggande
arbete förbättra juverhälsa och mjölk-

➤

FIGUR 2. Antibiotikaval vid parenteral behandling av nöt-
kreatur i Sverige 2003. Procentuell fördelning av 126 440
inledda behandlingar registrerade i Vet@webb/SJV.

FIGUR 3. Antibiotika till nötkreatur med dess fördelning på olika
veterinära diagnoser i Sverige 2003. Procentuell fördelning av 
126 440 inledda behandlingar registrerade i Vet@webb/SJV. 
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kvalitet så att MBI och antibiotikaför-
brukning sänks. Fem gårdar där MBI
kraftigt reducerats under det förebyg-
gande arbetets två första år har studerats
närmare. Två av gårdarna är belägna i
Västergötlands län och tre i Jämtlands
län. Kortsiktig effekt på juverhälsan har
utvärderats som skillnaden mellan de
två åren i MBI och biologiska kostnader
för besättningarna enligt vedertagna
beräkningsnormer (8). Långsiktig effekt
har utvärderats genom att studera nu-
läget för beräknat tankcelltal (BTSCCe)
och andel kroniskt infekterade kor,
uttryckt som Juverhälsoklass (JHKL)
6–9 (13), och relatera dessa värden till
motsvarande medelvärden för landet.
Denna jämförelse kan antas spegla om
vidtagna åtgärder är långsiktigt hållbara
även åren efter det att det förebyggande
arbetet påbörjats.

RESULTAT
Antibiotikaanvändningen till nöt 
i Sverige 2003
Sammanställningen av data ur
Vet@Webb visade att det under 2003
insattes 125 621 behandlingar med anti-
biotika för systemiskt bruk till nötkrea-
tur. Antibiotikavalet för samtliga veteri-
nära diagnoser fördelade sig enligt Figur
2. Penicillin G dominerar med 71 pro-
cent av insatta behandlingar. Av övriga
preparat utgör oxitetracyklin (10 %) och
kinoloner (enrofloxacin, danofloxacin)
(9 %) betydande andelar. En nykomling

värd att uppmärksamma är ceftiofur
som med sina tre procent står för det
senaste årets starkaste enskilda ökning
av alla i Sverige använda antibiotika. 

År 2003 utgjorde mastit hos ko 70
procent av diagnoserna som föranledde
veterinär behandling med något anti-
biotikum för systemiskt bruk (Figur 3).
På riksnivå nyttjades vid dessa behand-
lingar i 83 procent av fallen penicillin G
i någon form (Figur 4). Vid tio procent
av behandlingarna användes kinoloner,
trimetoprim/sulfa nyttjades i fyra pro-

cent av fallen och makrolider (spiramy-
cin eller tylosin) motsvarade tre procent
av de totalt knappt 89 000 behandling-
arna som 2003 registrerades i databasen.
Övriga preparat motsvarade mindre än
0,5 procent vardera. Om vi ställer antalet
påbörjade behandlingar i relation till
totalantalet mjölkkor i landet innebär
det att drygt 23 procent av korna
behandlades med antibiotika för mastit,
antingen parenteralt eller intramammärt
med pirlimycin.

Länsvis varierade MBI från 12,4 pro-
cent i Västmanlands län till 43,7 procent
i Västerbottens län (Figur 5). Preparat-
valet är mest intressant i de län som här-
bärgerar en stor andel av landets kor och
samtidigt har en hög MBI. Väster-
bottens, Hallands och Östergötlands län
har därför särskilt studerats.

Vi kan i Vet@webb se att i Väster-
bottens län används en något mindre
andel penicillin G (80 %) parat med 
en större andel kinoloner (16 %) i jäm-
förelse med medeltalen för landet (83
respektive 10 %). Hallands län motsvarar
i stort sett medelnivåerna. Östergöt-
lands län uppvisar en fältpraxis med
användning av penicillin G i 86 procent
av fallen. Även Kronobergs län har stu-
derats särskilt eftersom relativt många
kor och en behandlingsfrekvens över
medel föreligger i länet. Här noterar vi

FIGUR 4. Läkemedelsval vid mastitbehandling av kor i Sverige 2003. Procentuell 
fördelning av 88 952 behandlingar med injektionspreparat eller lokalt med pirlimycin
registrerade i Vet@webb/SJV. 

FIGUR 5. Mastitbehandlingsincidens hos svenska kor i olika län 2003. Antalet behand-
lingar med antibakteriella injektionspreparat eller intramammärt pirlimycin registrerade 
i Vet@webb/SJV relaterat till respektive läns mjölkkoantal.
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77 procents andel för penicillin G och
19 procent kinoloner för utförda
behandlingar.

TRENDER FÖR LÄKEMEDELSVAL
Förutom studiet av senaste års siffror
har även trender 2001–2003 observerats
genom att extrahera antalet behandlingar
för vissa preparat använda vid diagnosen
mastit hos ko (Tabell 1 och 2). Statis-
tiskt signifikanta trender (p<0,001) är
den ökade användningen av kinoloner
och av NSAID vid behandling av
mastit. Däremot föreligger en statistiskt
signifikant minskning (p<0,001) för
användningen av makrolid- och trime-
toprim/sulfapreparaten. Makroliderna
som preparatgrupp har under de senaste
åren regionalt minskat i ännu högre
grad. I både Skåne och Gotland halvera-
des således användningen av makrolider
åren 2001–03. Vad gäller ceftiofur är
ökningen för användning vid alla dia-
gnoser statistiskt signifikant (p<0,001).
Preparatet användes 2003 vid nästan tre
procent av de insatta behandlingarna.
Om vi tittar enbart på användningen
vid klöv- och benlidanden svarade
ceftiofur 2003 för 29 procent av dessa
behandlingar.

STATISTIKENS ÖVERENSSTÄMMELSE
MED VERKLIGHETEN
Svenska mjölkgårdars verkliga MBI kan
vara undervärderade i kokontroll och
djursjukdata. Ett något säkrare värde
skulle möjligen kunna fås via
Vet@webb. Mest korrekta uppgifter fås
givetvis från lantbrukarna själva. De 123
kursgårdarnas uppgivna MBI fördelade
sig i ett påtagligt stort spann från 3–90
procent (Figur 6). Medelvärdet för de

123 ingående gårdarna var 23 procent
och således detsamma som kunnat av-
läsas i Vet@webb för år 2003.

FÖREBYGGANDE JUVERHÄLSO-
VÅRD – FRISKKO JUVER
I det begränsade materialet har de före-
byggande insatserna varit mycket fram-
gångsrika (Tabell 3). Ingående gårdar
har alla minskat sin MBI med tvåsiffriga
tal. Andelen kor i höga juverhälsoklasser
är långsiktigt bättre eller mycket bättre
än riksgenomsnittet (19 %). BSCCe är i
alla fall utom ett även det klart bättre än
riksgenomsnittet (210 000 celler/ml).
Den totala ekonomiska vinsten i form
av sänkta biologiska kostnader är stor
eller mycket stor. Variationen mellan
gårdarna sträcker sig mellan 700–2 220
kr/ko och år. Trots att fokus i juver-

hälsoarbetet förflyttats från terapi till
profylax har utslagningskostnaderna
inte ökat. Istället har de insatta åtgärderna
även resulterat i minskade utslagnings-
kostnader på 140–1 470 kr/ko och år.

DISKUSSION
Behandlingsprinciper och bakterie-
spektrum 
Undersökningar genomförda på repre-
sentativt fördelade mjölkprover från
mastiter i Sverige 1983, 1995 och 2003
visar att bakteriespektrum vid och resi-
stensläge för de i Sverige förekommande
smittämnena vid akut klinisk mastit inte
förändrats under de senaste 20 åren (5,
14, 18, 19). Vi finner alltjämt ungefär
samma fördelning mellan de rent
kobundna och smittsamma bakterierna
(Streptocccus agalactiae, Staphylococcus
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År Antal mastit- kinoloner trim/sulfa makrolider NSAID
behandlingar

2001 95 031 7 906 4 865 4 014 8 549
(8,3 %) (5,1 %) (4,2 %) (9,0 %)

2002 84 991 7 905 4 192 3 136 8 485 
(9,3 %) (4,9 %) (3,7 %) (10,0 %)

2003 88 952 8 181 3 830 2 516 10 103
(9,2 %) (4,3 %) (2,8 %) (11,4 %)

Tabell 1. ANTAL INSATTA BEHANDLINGAR MOT MASTIT MED ANTIBIOTIKA PARENTERALT ELLER MED

PIRLIMYCIN LOKALT 2001–2003 SAMT ANTAL OCH ANDEL (%) AV DESSA DÄR KINOLONER, TRIMETOPRIM/
SULFA, MAKROLIDER ELLER NSAID ANVÄNDES. DATA FRÅN VET@WEBB/SJV.

År Totalt antal Varav med 
behandlingar ceftiofur

2001 140 802 1 858 (1,3 %)

2002 125 708 2 653 (2,1 %)

2003 125 621 3 235 (2,6 %)

Tabell 2. ANTAL INSATTA PARENTERALA

BEHANDLINGAR AV NÖTKREATUR MED ANTI-
BIOTIKA ÅREN 2001-03 SAMT ANTAL OCH

ANDEL (%) AV DESSA DÄR CEFTIOFUR

ANVÄNDES. DATA FRÅN VET@WEBB/SJV.

FIGUR 6. Mastitbehandlingsincidens (årlig) för mastit på 123 mjölkgårdar (egen kurs-
dokumentation 2000–2004). 
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aureus m fl) respektive de mer uttalat
miljöbundna infektionsämnena (Esche-
richia coli, Klebsiella spp m fl). Inget
talar heller för att vi har någon prin-
cipiell svårighet med resistens hos våra
mastitframkallare. Andelen β-laktamas
producerande S aureus var således oför-
ändrad och totalt sett låg – sex procent
1995 och sju procent 2003 (5, 18).

Helt avgörande för behandlingsresul-
taten är därför tidigt insatt behandling
hos djur med god prognos (11, 17)
(Figur 7). Vi bör alltså förvänta oss
samma utfall som 1983 när vi behandlar
akuta mastiter enligt den ”svenska
modellen” vid förstagångsfall på unga
och medelålders mjölkdjur i god kondi-
tion. Vid uteblivet eller dåligt behand-
lingsresultat beror detta troligen inte på
resistens utan på att anamnesen är delvis
okänd, behandlingen insatts för sent
eller att djuret i själva verket är kroniskt
infekterat sen tidigare.

Med hjälp av Vet@webb kan vi kon-
statera att de praktiserande veterinärerna
förefaller medvetna om både bakterie-
fördelning och resistensmönster. Vid
mastitbehandling använder de nämligen
i mycket hög grad enbart penicillin G
som har en uttalat låg resistensdrivande
effekt. Eftersom en så hög andel (70 %)
av alla veterinära antibiotikabehandlingar
utgörs av mastiter hos nöt är denna
användning särskilt intressant. Sett på
riksnivå bevarar landet till synes sin
praxis med restriktiv riktad smalspektrig
terapi vid bovin mastit. 

Tittar vi länsvis finns dock oväntat
stora skillnader. Sålunda ligger t ex
Västerbottens län 20 procentenheter
över riksgenomsnittet i MBI. Om dessa
siffror stämmer med verkligheten bety-
der det att veterinärer behandlar en
betydligt högre andel av länets kor mot
mastit. Dessutom är andelen mastitbe-
handlingar med kinoloner hög i Väster-
botten.

Den nuvarande omfattningen i
användning av kinoloner har ännu inte
återspeglats i en påtaglig ökning av
andelen resistenta isolat i Sverige (4). Vi
bör dock ge akt på det faktum att en
framtida massiv exponering av smittäm-
nena för denna substans riskerar att leda
till selektion av resistenta bakteriekloner
av coliformer. 

Förhållandet med hög behandlings-
frekvens, lägre andel penicilliner och
förhöjd kinolonanvändning återfinns
även i Kronobergs län – här är dock
behandlingsfrekvensen totalt bara ett
par procentenheter över riksgenomsnit-
tet. De övriga län som representerar
många kor och behandlar mer än
genomsnittet följer riksgenomsnittet i
preparatfördelning, vilket innebär en låg
riskbedömning från resistenssynpunkt. I
den senaste undersökningen av bakterie-
fördelning vid akut klinisk mastit finns
inga tecken på att denna förändrats (5).
Det troligaste är därför att rådande
regional behandlingspraxis är den faktor
som framför allt påverkar det diverge-
rande länsvisa utfallet.

I uppgifterna över alla veterinära anti-
biotikabehandlingar är ceftiofur nu 
synligt i statistiken med totalt närmare
tre procent. Nedbrutet på klövrelaterade
diagnoser är den årliga ökningen anmärk-
ningsvärd och sannolikt fortgående.
Preparatet tillhör tredje generationens
cefalosporiner och borde givetvis nyttjas
därefter. Antibiotika i denna grupp
används inom humanmedicinen endast
vid mycket allvarliga infektioner.
Användningen till klövlidanden hos
mjölkkor, där resistens hos bakterie-
agens är i det närmaste obefintlig, rimmar
inte väl med ansvarsfull antibiotika-
användning. Omfattande användning
av ceftiofur till djur innebär en risk för
selektion av resistenta bakterier i tarm-
floran som via livsmedelskedjan kan
överföras till människor (1, 3). Resistens
mot ceftiofur innebär dessutom resistens
även mot andra antibiotika i β-laktam-
gruppen, såsom penicillin-G.

Skälet till att ceftiofur fått en så fram-
trädande roll vid behandling av nötkrea-
tur är troligen noll dagars karens för
mjölkleverans. Om lantbrukare och
veterinärer börjar tillämpa svensk mejeri-
närings policybeslut från maj 2003 (10)
om förbjuden mjölkleverans under anti-
biotikabehandlingsdagar kommer ceftio-
furanvändningen med stor sannolikt att ➤

FIGUR 7. Helt avgörande för behandlings-
resultaten är tidigt insatt behandling hos
djur med god prognos.
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Förändring År 1–År 2 Nuläge

Besättning MBI % Biologiska kostnader*
(SKR/medelko och år)

Mastit Utslag Totalt BSCCe JHKL >6
(1000 celler/ml) (%)

1 -19 -420 -1 120 -2 200 80 2
2 -41 -900 -1 470 -2 040 150 14
3 -18 -400 -770 -1 850 160 15
4 -20 -440 -140 -770 250 8
5 -31 -680 -420 -700 160 13

Tabell 3. EFFEKTEN AV FÖREBYGGANDE JUVERHÄLSOVÅRD I FEM BESÄTTNINGAR UTVÄRDERAD MELLAN TVÅ

KONSEKUTIVA ÅR SOM FÖRÄNDRING I MASTITBEHANDLINGSINCIDENS (MBI) OCH BIOLOGISKA KOSTNADER

PER MEDELKO OCH ÅR. DESSUTOM ANGES NULÄGET FÖR BERÄKNAT TANKCELLTAL (BSCCe) OCH ANDEL KOR

MED KRONISK MASTIT (JHKL >6). BIOLOGISKA KOSTNADER HAR BERÄKNATS ENLIGT EMANUELSSON &
HALLÉN-SANDGREN, 1996 (8) (DATA FRÅN EGEN JOURNALFÖRING OCH SVENSK MJÖLK).

* Biologiska kostnader: Mastit = 1 500:- per behandlingsfall, Utslag = 7 000:- per förtida utslagen ko,
Totalt = Mastit + Utslag + Fruktsamhet + Övrig sjuklighet.
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bli självbegränsande. Preparatet har för
övrigt redan idag ett dygns mjölkkarens
i Danmark.

Den svenska mastitstatistikens 
tillförlitlighet
Är då en genomsnittlig MBI på 23 pro-
cent per år sannolik? Till hjälp för att
bedöma förekomsten av eventuella fel-
registreringar kan vi titta på de 123
kursgårdarnas avlämnade uppgifter om 
i verkligheten förekommande mastit-
behandlingar. Genomsnittet för kurs-
gårdarna överensstämmer faktiskt på
någon tiondel när med riksmedeltalet
enligt Vet@webb. Vi vet att vi tappar
några mastitfall i statistiken eftersom
bara drygt 80 procent av alla veterinära
praktikjournalsrader registreras i data-
basen. Vanligaste orsaken till tappade
rader är orimliga diagnoser eller djur-
identiteter (Katarina Roth, personligt
meddelande, 2002). Troligen utgör
mastitbehandlingar en mindre andel av
de missade raderna eftersom antibiotika
till lakterande djur är något som djur-
hållaren och uppgiftslämnaren är moti-
verade att ha full kontroll på. En syr-
ningsanmärkning innebär i allmänhet
både kännbara ekonomiska avdrag och
obehagliga utredningar om gårdens för-
hållanden. 

Naturligtvis kan även de 123 kursgår-
darna glömma något eller några mastit-
fall vid en tillbakablick motsvarande ett
års tid. Det logiska är att konstatera att
den faktiska MBI var minst 23 procent
i Sverige år 2003. Om vi tror på minst
90 procents säkerhet i registreringen av
mastitbehandlingarna kan å andra sidan
ett korrigerat riksgenomsnitt för MBI
inte överstiga 25 procent.

Effektiviteten i förebyggande 
juverhälsovård
Är det möjligt att sänka antibiotika-
förbrukningen på gårdsnivå med bibe-
hållen eller förbättrad juverhälsa och
mjölkkvalitet? Stämmer den teoretiska
modellen som låter oss förstå att den
enda effektiva vägen att minska nyinfek-
tionerna är att jobba med de friska dju-
rens förutsättningar? Är våra kunskaper
om riskfaktorer för mastit tillräckligt
heltäckande för att möjliggöra ett stegvis
eliminerande av dessa? De fem gårds-

exemplen förefaller visa att detta faktiskt
är fallet. I det mycket begränsade mate-
rialet tycks en kraftig minskning i MBI
samvariera med såväl bättre ekonomi
som långsiktigt förbättrad juverhälsa.
Ett sådant enkelt samband finns natur-
ligtvis inte. Den ökade intäkten från
djuren består både av lägre utslagning
och av minskad sjuklighet som frukten
av en mer förfinad produktionsstyrning.
Det är snarast just förskjutningen från
sjukdomsterapi till skötselrelaterad sjuk-
domsprofylax som kan antas ge det
starkt positiva resultatet (Figur 8).
Ekonomiskt utbyte för bönderna har på
dessa gårdar flera gånger om betalat
utgifterna nedlagda på rådgivning. 

I slutändan finns även ett avsevärt
förbättrat kunskapsnetto hos både bonde
och rådgivare som ökar såväl arbets-
glädjen som beredskapen för framtida
driftsstörningar. Denna effekt är kanske
den mest värdefulla men svårare att 
värdera i rent ekonomiska termer. Det
ekonomiska och hälsomässiga utfallet på
exempelgårdarna bekräftar uppgifter
från andra författare om att profylax är
effektivare och lönsammare än terapi
vid mastitbekämpning (2, 8, 9, 15, 23).

SLUTSATSER
Bakteriespektrum och resistensmönster
vid klinisk mastit är i allt väsentligt oför-

ändrade under de senaste 20 åren i
Sverige. Det finns således inte någon
anledning att avvika från ”den svenska
modellen” med restriktiv smalspektrig
injektionsterapi efter bakteriologisk dia-
gnos. Denna behandlingsstrategi har de
facto bland annat förmått bevara det
synnerligen goda resistensläget i landet
intakt.

Behandlingsprinciperna i fält tycks
med några få undantag följa den praxis
som lades fast i Svensk antibiotikapolicy
för mjölkkor 1995. Skillnaderna regio-
nalt i landet är dock avsevärda och 
orsakerna till detta bör bli föremål 
för närmare utredning. Stora olikheter
mellan län förekommer sålunda såväl
för mastitbehandlingsincidensen som
för preparatval. 

Vissa trendförskjutningar under senare
år kan på sikt innebära en ökad risk för
uthålligheten och effektiviteten av de i
Sverige av veterinärer utförda antibio-
tikabehandlingarna. Exempel på sådana
riskområden är den ökande använd-
ningen av kinoloner och ceftiofur.
Totalanvändningen i Sverige av antibio-
tika till mjölkkor är dock i stort sett
oförändrad på riksnivå. Den registrerade
MBI enligt Vet@webb stämmer sanno-
likt väl överens med verkligheten på
svenska gårdar. En stickprovsundersök-
ning innefattande data från fem besätt-

➤

FIGUR 8. Det är förskjutningen från sjukdomsterapi till skötselrelaterad sjukdomsprofylax
som kan antas ge det starkt positiva resultatet.
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ningar som deltagit i systematisk före-
byggande juverhälsovård (FRISKKO
Juver) redovisade stora vinster i både
ekonomiskt och hälsomässigt avseende.

SUMMARY
Treatment of mastitis in Swedish dairy
production
The veterinarian has an important
responsibility for antibiotics both in the
ecosystem as well as in the human 
food chain. Inappropriate use can cause
problems with resistance among bacteria
affecting both humans and animals.

Bovine mastitis is the most frequent
diagnosis for antibiotic injection therapy
in Sweden. Bacterial species and resi-
stance pattern for bovine mastitis has
remained unaltered during the last two
decades in the country. This indicates
that the principles of mastitis therapy 
in Sweden meet the demands of a
responsible use. The major guidelines of
Swedish mastitis control include restric-
tive injection therapy with narrow spect-
rum antibiotics, preferably penicillin G
(>80% of mastitis cases). The treatment-
incidence tends to be correctly registered
in different databases, reaching an average
level of 23–25%. A pilot study on five
farms where the udder health program
FRISKKO Juver was used for two years
or more showed a decreased treatment
incidence, fewer chronically infected
cows, improved milk quality, decreased
culling rate and strongly improved 
economic results.
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För att få en så säker anestesi som
möjligt krävs att den behandlande
veterinären har god kännedom om
effekterna av de substanser som
används vid anestesi av häst i fält.
Praktikern måste också vara förbe-
redd på att biverkningar och kom-
plikationer kan inträffa. Artikeln
diskuterar behandlingsprinciper 
och ger förslag till preparat och
doseringar.

För kastning och framkallande av anes-
tesi med en kortvarig duration hos häst
används i allmänhet ketamin, som är ett
dissociativt anestetikum. Som förbe-
handling kan man använda ett neuro-
leptikum, såsom acepromazin, och en
α2-agonist, såsom romifidin, xylazin
eller detomidin. Behandlingen komplet-
teras ofta med en bensodiazepin, såsom
diazepam eller midazolam.

Hästar har stora lungor, vilket kan
innebära problem när de sövs och place-
ras i liggande ställning. Man får då en
hämmad ventilation som leder till en
förhöjd koldioxidhalt  (hyperkapni) och
en sänkt syrehalt (hypooxemi) i blodet.
Med ökad anestesitid kommer alla häs-
tar att få en undertryckt kardiovaskulär
funktion. Hästsektionens normgrupp
för veterinär hästpraktik har utarbetat
rekommendationer för allmän anestesi
av häst i fält (5). För att minimera ris-
kerna för negativa effekter och för att få
en så säker anestesi som möjligt krävs att
den behandlande veterinären har god

kännedom om effekterna av de substan-
ser som används och också är förberedd
på att biverkningar och komplikationer
kan inträffa. Den här angivna kombina-
tionen av läkemedel finns beskriven i 
litteraturen och är generellt tillförlitlig
(1–4). Vi vill dock i det följande ge
några kommentarer till denna behand-
lingsregim och även ange förslag till pre-
parat och doseringar.

PREPARAT OCH DOSER
När anestesin skall utföras är det viktigt
att det sker i rofylld miljö. Premedi-
cinering med acepromazin (Plegicil vet)
anges vara av värde på grund av att det
resulterar i en snabb induktion och en
förbättrad cirkulation. En dos som
rekommenderas är 0,025–0,035 mg/kg
intramuskulärt (Groendahl C, person-
ligt meddelande, 2005 och referens 4).  

STAFFAN RUDBERG, leg veterinär, ordförande i Sveriges Veterinärförbunds Skadeprövningsnämnd och
HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor, veterinärmedicinsk farmakovigilans.*

Dissociativ anestesi av häst under 
fältmässiga förhållanden

❘ ❙❚ vetenskap

➤

Några av de preparat som används vid dissociativ anestesi av häst.
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Romifidin
Romifidin (Sedivet vet) är en lämplig
α2-agonist, som ska ges långsamt intra-
venöst 20–25 minuter efter injektionen
av acepromazin. Rekommenderad dos:
0,08–0,1 mg/kg (Groendahl C, person-
ligt meddelande, 2005 och referens 2).
Romifidin ger sedation, analgesi och
muskelrelaxation. Man får också en
kraftig effekt på det kardiovaskulära
systemet, med sänkt hjärtfrekvens. Även
andningsfrekvensen sjunker. Man avvak-
tar tills maximalt sederingsdjup erhållits
och till dess hjärtfrekvensen åter nått 
28 slag/minut (Behring M, personligt
meddelande, 2005). Detta kan ta 5–10
minuter och då först kan ketamin sättas
in. Vissa vältränade hästar, som det för
övrigt är tveksamt om man ska anestesera
under fältmässiga förhållanden, kan
ligga lägre i hjärtfrekvens. För att få upp
blodtryck och hjärtfrekvens kan man till
sådana hästar ge adrenalin (1–2 ml intra-
venöst)(Behring M, personligt medde-
lande, 2005).

Ketamin
Ketamin (Ketaminol vet, Ketalar), i en
dos av 2,2 mg/kg (2), ges intravenöst i
mycket långsam takt – under ca 30
sekunder (Groendahl C, personligt
meddelande, 2005). Det är viktigt att
injektionen inte sker för snabbt på

grund av att man då i sällsynta fall kan
få en andningsdepression. Vid ketamin-
anestesi kan även ibland ett andnings-
mönster utvecklas med abrupta and-
ningsuppehåll (2). Kliniska doser av
ketamin anges stimulera det kardiovas-
kulära systemet och kan därigenom
neutralisera den bradykardi som α2-

agonister kan framkalla (2).
En sällsynt och mycket allvarlig kom-

plikation till ketaminanestesi hos häst är
ett snabbt och kraftigt blodtrycksfall.
Vad som orsakar detta är oklart men en
långsam intravenös injektion antas
minimera risken även för denna kompli-
kation.

Bensodiazepin
Omedelbart före eller samtidigt med
ketamin kan en bensodiazepin (dia-
zepam eller midazolam) ges intravenöst.
Även denna injektion ska ske långsamt.
Det anges att detta resulterar i en mjuk
induktion av anestesin och en god mus-
kelrelaxation (3). Bensodiazepiner kan
dock i enstaka fall ge andningsdepres-
sion.

Preparat och doseringar: Diazepam
finns som en vattenlösning i licenspre-
paratet Diazepam Nordic. Diazepam
finns även som humanpreparatet Steso-
lid novum, vilket är en oljeemulsion.
Den senare rekommenderas dock inte
på grund av att erfarenheterna av
användning av oljeemulsionen till häst
är begränsade. Dosering för diazepam:
0,03–0,05 mg/kg. Vad gäller midazolam
så är detta en vattenlöslig bensodiazepin
som finns i de för humant bruk registre-

➤

Hästar har stora lungor, vilket kan innebära problem när de sövs och placeras i liggande
ställning. Man får då en hämmad ventilation som leder till hyperkapni och hypooxemi.

Ketamin ges intravenöst i mycket långsam takt. Det är viktigt att injektionen inte sker
för snabbt på grund av att man då kan få en andningsdepression.
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rade preparaten Dormicum, Roche och
Midazolam, Alpharma. Dosering: 0,05
mg/kg.

ANMÄL DÖDSFALL
Det händer att hästar dör i samband
med anestesi, även då denna praktiseras
enligt ”state-of-the-art”. För att det ska
gå att få en uppfattning om hur ofta
detta sker och för att det ska gå att iden-
tifiera eventuella riskfaktorer är det 
viktigt att sådana dödsfall anmäls till
Läkemedelsverket.
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Ett fynd av fågelspolmask gjordes
nyligen vid tillagning av köttfärs
med ägg hos en privatperson på
Gotland. Fallet beskrivs av ansvari-
ga veterinärmedicinska experter.

En hälsoskyddsinspektör på Gotland
ringde försteförfattaren för ett tag sedan.
Han hade i sin tur blivit uppringd av en
kvinna som hittat ”något” i köttfärs.
Fyndet påminde om en sena (kvinnan
sydde med senor). Det var ca 5 cm långt
och 1–2 mm tjockt, spetsigt i båda
ändarna och mjukt. Hur kunde något så
stort passera genom köttkvarnen?
Köttfärsen var grovmalen och inköpt i
en ICA-butik. Den var mald och pake-
terad på ICAs centralpack i Västerås.

Vi misstänkte att det rörde sig om en
mask. Hade någon ”humoristiskt lagd”
person ”pillat in” en spolmask från hund
eller katt i köttfärspaketet i affären?
Kvinnan hade dock inte observerat
några skador på förpackningen och

trodde inte på vår teori. Hon hade gjort
fyndet när hon stjälpte upp köttfärsen i
en skål för att göra köttbullar. Via hälso-
skyddsinspektören bad vi kvinnan
skicka ”något” till oss. Tiden gick och
inget brev från Gotland anlände. Vi bör-
jade misströsta.

SPOLMASK FRÅN HÖNSÄGG
Dock, efter två veckor kom det. Kvinnan
ursäktade sig med att hon haft så mycket
att göra att hon glömt det hela. Inlindat
i flera lager plastfolie låg fyndet. Efter

uppblötning i vatten och mikroskope-
ring var diagnosen klar. Det visade sig
vara en fågelspolmaskhona (Ascaridia
sp) full av ägg! I svaret som vi skrev till
kvinnan frågade vi om hon möjligen
hade blandat ner ett hönsägg i kött-
färsen innan hon gjorde sitt fynd. Efter
ett par dagar ringde kvinnan och berät-
tade att visst hade hon blandat ner ett
ägg innan hon gjorde upptäckten.

I likhet med många andra djur kan
höns ha spolmask i tarmkanalen. Ibland
ger sig en mask ut på vandring och 
hamnar i kloaken. På sin väg tillbaka
blir den stundtals desorienterad och
vandrar upp i äggledaren, förbi skal-
körteln och, om turen eller oturen är
framme, paketeras i den äggvita som
utsöndras från körtlar i äggledarväggen.

Studier har visat att spolmask hos
värphöns i Sverige tycks vara ett ökande
problem.

*MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM,  
leg veterinär, professor, Restauranghögskolan
vid Örebro universitet, Sörälgsvägen 2, 
712 60 Grythyttan.
DAN CHRISTENSSON, leg veterinär, laborator,
Avd för parasitologi, SVA, 751 89 Uppsala.

Vad gjorde masken i köttfärsen?

Spolmask hos värphöns i Sverige tycks vara
ett ökande problem, vilket det beskrivna
fallet illustrerar. Bilden visar hane och hona
av fågelspolmasken Ascaridia galli.
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MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM, leg veterinär, professor och
DAN CHRISTENSSON, leg veterinär, laborator.*

❘ ❙❚ vetenskap
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Epizteln handlar denna gång om aggressiv fågelinfluensa

och BSE som för första gången har konstaterats i Sverige.

Vi ger även en lägesrapport om salmonella. Epizteln är ett samarbete mellan

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

Ohlsson, SVA.

AGGRESSIV FÅGELINFLUENSA 
KONSTATERAD I SVERIGE
Sveriges första fall av aggressiv fågelinfluensa
kunde konstateras vecka nio i år. Två viggar
från området kring kärnkraftverket i Oskars-
hamn analyserades vid SVA och konstaterades
bära på den aggressiva formen av influensa-
virus, av typen H5. Sedan dess har ytterligare
viggar påvisats bära på smittan och nya prover
kommer att tas kontinuerligt. Bekräftande 
tester utförs på EUs referenslaboratorium i
Storbritannien. 

Jordbruksverket har vidtagit skyddsåtgärder
i Oskarshamnsområdet och undersöker hur
spridd smittan är. Det innebär t ex att döda
vilda fåglar tas om hand och de som inte 
skickas till provtagning destrueras.

För att förhindra att smittan sprids till fjäder-
fäbesättningar har skydds- och övervaknings-
zoner införts. Dessa zoner har en radie på tre
km respektive en mil från platsen där de 
smittade fåglarna påträffades. Inom skydds-
och övervakningszonerna begränsas fjäder-
fätransporterna och de få fjäderfäanläggningar
som finns där övervakas noggrant. En eventuell
handel med fågelprodukter från området
begränsas.

Fyndet av aggressiv fågelinfluensa hos vilda
fåglar innebär framför allt en ökad risk för 
tamfjäderfä. Det är viktigt att djurägare och

veterinärer är uppmärksamma på eventuella
symtom hos fjäderfä, och omedelbart rapporte-
rar misstanke om fågelinfluensa hos dessa djur
till myndigheterna. 

BSE KONSTATERAT I SVERIGE
Det första fallet av BSE har konstaterats i
Sverige. Det rör sig om en tolv år gammal ko
från en köttrasbesättning i Västeråstrakten.
Kon hade visat symtom på kalvningsförlam-
ning nära kalvning och då hon inte blev bra
trots upprepad behandling avlivades hon och
skickades för destruktion. 

❘ ❙❚ månadens epiztel
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Sveriges första fall av aggres-
siv fågelinfluensa upptäcktes
i Oskarhamnsområdet. Två
viggar (varav den ena på 
bilden) analyserades vid SVA
och konstaterades bära på
den aggressiva formen av
influensavirus. 
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Vid destruktion provtas alla nötkreatur över 24
månaders ålder för BSE, så även detta djur.
Provet analyserades med ett snabbtest vid SVA
med positivt resultat. Även de konfirmerande
undersökningar som utfördes vid SVA med
immunohistokemi samt immunoelektrofores
(Western Blot) var positiva. Då detta var första
fallet skickades även material till EUs referens-
laboratorium i Storbritannien som bekräftade
resultaten. 

En utredning pågår för att utröna vilket
foder som använts på gården. Kon var född
1994 och då bedömdes den svenska situa-
tionen inte som helt stabil, oavsiktlig inbland-
ning av kött- och benmjöl i fodret skedde
genom korskontamination på fabrikerna. 

Det finns en omfattande EU-lagstiftning på
området som bland annat reglerar foderförbud
och avlägsnande av specificerat riskmaterial vid
slakt. Sverige har följt den på samma sätt som
andra EU-länder, även om inget fall tidigare
har konstaterats. Det enda undantaget Sverige
har haft är att kravet på provtagning i normal-
slakten i övervakningssyfte har begränsats till
10 000 djur per år. Andra länder provtar samt-
liga djur över 30 månader. I skrivande stund
vet vi inte om det kommer att bli ett krav att
provta samtliga nötkreatur över 30 månaders
ålder vid normalslakt även i Sverige. 

SVA vill påminna alla om att BSE lyder
under epizootilagen och misstänkta kliniska
fall skall anmälas. Information om symptom-
bild finns på www.sva.se 

LÄGESRAPPORT FÖR SALMONELLA 
Den 15 februari beslutades att samtliga gårdar
som fått misstänkt salmonellasmittat foder,
under perioden 10 november 2005 till och
med 17 januari 2006, skulle provtas på foder-
anläggningar och gödselkulvertar. Huvuddelen
av besättningarna ligger i Skåne men ett
mindre antal hittas i Blekinge, Halland och
Kronoberg.

I skrivande stund har samtliga gårdar prov-
tagits. Hittills har 29 besättningar spärrats,
varav sju fått spärrarna släppta efter sanering
och förnyad provtagning. Inga ytterligare posi-
tiva prover hos djur har påvisats. De positiva
proverna på gårdarnas foderanläggningar har
rört sig om något enstaka per gård. Totalt har
ca 3 000 prover tagits från gårdarnas foder-
anläggningar. I dagsläget har ca 2 300 grisar
avlivats på grund av smitta, djurskyddsskäl
eller för att underlätta saneringsarbetet.  ■
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BSE-provtagning från nöthjärna. Vid en rutintest påträffades en BSE-positiv ko
från en köttrasbesättning i Västeråstrakten. Sverige har därmed fått sitt första
BSE-fall. 

■ ■  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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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

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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Acta Veterinaria Scandinavica
Supplementum 100

Proceedings of the 17th Nordic Committee for Veterinary Scientific
Cooperation (NKVet) Symposium on Animal transports – disease risks and
welfare aspects

Proceedings of the 18th Nordic Committee for Veterinary Scientific
Cooperation (NKVet) Symposium on Emerging Zoonoses – New Challenges

En nybildning i huden hos en hund växte
snabbt och opererades därför bort.
Nybildningen skickades in till laboratorium
för patologisk-anatomisk analys. Fallet är
sammanställt och tolkat av Erika Karlstam,
avdelning för patologi, SVA.

Hund, flat coated retriever, hane, ett år
ANAMNES: Ägaren hade en vecka tidigare upp-
täckt en liten, ärtstor, hårlös knuta i huden på
hundens huvud. Knutan hade nu ökat till dubbla
storleken, var röd och lite sårig på ytan. Hunden
föreföll obesvärad av nybildningen. Djurägaren
var dock orolig, varför hudnybildningen opere-
rades bort i sin helhet, fixerades i tioprocentig
formalinlösning och sändes till patologen, SVA
för histologisk undersökning.

PATOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR I UNDERSÖKT BIOPSI-
MATERIAL: Se Figur 1 (översiktsbild, mikro) och 
2 (närbild, mikro).

Beskriv vad som ses i huden och föreslå pato-
logisk-anatomisk diagnos.
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Vilken är din diagnos? – Patologi

SVAR SE SIDAN 52

FIGUR 1. Hudnybildning, hund. Histologisk bild, epidermis
och dermis. HE-färgning, cirka 60 gångers förstoring.

FIGUR 2. Hudnybildning, hund. Histologisk bild, dermis.
HE-färgning cirka 170 gångers förstoring.

Ny tjänst – ny lön 
– nya anställningsvillkor?

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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I juli 2004 lades grunden för
European College of Porcine Health
Management (ECPHM). Sedan en
tid tillbaka finns nu möjlighet att
ansöka om så kallad ”de facto”-
status som europeisk specialist
inom ämnesområdet grishälsa.
Artikeln beskriver ansökningsför-
farande och krav för att få den
europeiska specialistkompetensen
enligt övergångsreglerna. 

BAKGRUND 
År 1989 togs de första initiativen till att
organisera veterinära specialistutbild-
ningar på europeisk nivå. Sedan 1992
administreras dessa utbildningar eller
”colleges” av ”the European Board for

Veterinary Specialisation (EBVS)”. I
anvisningarna från EBVS poängteras att
veterinär europeisk specialistkompetens
skall bygga på en omfattande yrkesträ-
ning efter erhållen veterinärexamen.

Den första specialistutbildningen som
fick godkännande var European College
of Veterinary Surgery (ECVS) år 1991
och i dagsläget har 21 europeiska specia-
listutbildningar fått godkännande av
EBVS (Tabell 1).

TILLKOMSTEN
I samband med International Pig Veteri-
nary Congress (IPVS) den 1 juli 2004
lades grunden för det nu etablerade
European College of Porcine Health
Management (ECPHM) (Figur 1).
Detta skedde efter ett intensivt förarbete
av framför allt Thomas Blaha från
Tyskland och Jens Peter Nielsen från

Danmark, båda välkända profiler i
svenska griskretsar. Vid detta ”founding
meeting” deltog 23 grisspecialister
representerande 14 europeiska länder.
Som ”founding fathers” från Sverige,
Danmark och Finland deltog artikelför-
fattarna.

DE FACTO KOMPETENS
Sedan en tid tillbaka finns nu möjlighet
att ansöka om så kallad ”de facto”-status
som europeisk specialist inom ämnes-
området grishälsa. ”De facto”-specialist
innebär i praktiken att man blir specia-
list på befintliga meriter utan att behöva
avlägga några prov. Denna möjlighet
kommer att kvarstå fram tills fem år
efter lagligt erkännandet av ECPHM i
EBVS, och sådant erkännande erhölls
2004. Efter det måste man genomgå
utbildning enligt vad som anges i colle-

Nytt college för europeisk veterinär
specialistutbildning för djurslaget gris

FIGUR 1. Förhandlingar i samband med statuerande möte för ECPHM vid IPVS i Hamburg 2004.
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CLAES FELLSTRÖM, leg veterinär, VMD, professor, VEIKKO TUOVINEN, DVM, PhD och 
JENS PETER NIELSEN, professor.*

➤
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gets träningsprogram, samt genomgå
examination. 

Ansökningsblankett och detaljerade
uppgifter om vad som krävs för att bli

”de facto”-specialist, eller för att få
genomgå examination för att bli diplo-
mate i ECPHM, finns på collegets hem-
sida www.ecphm.org. 

För att få specialistkompetens ”de
facto” krävs bland annat att man varit
verksam i minst sju år med minst 60
procent genomsnittlig arbetstid inom
ämnesområdet och att man fortfarande
är aktiv inom detsamma. Vidare krävs
minst sex granskade vetenskapliga pub-
likationer. Av dessa skall man ha varit
första-, andra- eller sistaförfattare till
minst tre, och därutöver medförfattare
till ytterligare tre artiklar. Kongress-
bidrag accepteras inte som vetenskaplig
publikation och de vetenskapliga artik-
larna skall ha publicerats i tidskrifter
som finns med på ISI–listan över veteri-
närvetenskapliga tidskrifter (se collegets
hemsida). Vidare skall man ha presente-
rat minst tre bidrag vid kongresser. Man
måste också kunna visa att man varit
aktiv som lärare eller föreläsare vid vida-
reutbildning inom ämnesområdet.

FRAMTIDEN
Det är nu viktigt att så många kolleger
som möjligt ansöker om ”de facto”-sta-
tus i ECPHM (Figur 2). För att utbild-
ning till europeisk veterinärspecialist för
djurslaget gris skall komma igång på 
allvar krävs en bas av medarbetare som
kan hjälpa till som lärare/handledare,

Apoteket önskar ansvarsfull
förskrivning av influensa-
läkemedel
❘❙❚ Apoteket vill med anledning av fågel-
influensan uppmana läkare att inte skriva
ut influensaläkemedel för personer som
inte befinner sig direkt i riskzonen för
smitta eller som på grund av influensa-
infektion behöver medicinering. Detta
säger Lars Rönnbäck, chef för Apotekets
läkemedelsenhet i ett pressmeddelande
den 1 mars.

I februari och oktober förra året skrevs
det ut mer av läkemedlet Tamiflu än vad
som normalt förbrukas på flera år. Totalt
hämtades 32 579 förpackningar av
Tamiflu ut 2005, medan motsvarande 
siffra 2004 var 1 402 förpackningar.
Eftersom Sverige under dessa perioder
inte hade någon influensa är det uppen-
bart att det handlade om en överförskriv-

ning i förebyggande syfte och för egen
lagerhållning. 

– Tamiflu är ett verksamt antiviralt 
läkemedel som bör förskrivas till dem som
verkligen behöver det och inte på annat
sätt, säger Lars Rönnbäck. Vi har ingen
pandemi orsakad av ett fågelinfluensa-

virus och vi vet inte om och när den 
kommer. 

Utöver Apotekets lager finns ett
centralt beredskapslager för en eventuell
pandemisituation. Totalt sett är alltså
Sverige idag väl försett med antivirala
läkemedel, försäkrar Apoteket.   ■
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❘ ❙ ❚ noterat

VETERINÄR ETIK OCH MORAL
Hur hanterar vi konflikter mellan patientens, djurägarens, praktikens
och försäkringsbolagets intressen?

Inledningsanförande av representanter för Filosofiska och Teologiska
Institutionerna vid Lunds Universitet.

Tre-rätters middag från Kalle på Spångens välkända kök. Kostnadsfritt
för medlem i Skånska Veterinärföreningen som betalt årsavgift 2006.
Medföljande 300:-, icke medlem 500:-.

Efteranmälan i mån av plats till Ann Michanek:
e-post: animalfarm@home.se, fax & tel: 0416-321 36

Vårmöte 2006

Namn Förkortning Godkännande år

European College of Avian Medicine and Surgery ECAMS 1993
European College of Animal Reproduction ECAR 1998
European College of Bovine Health Management ECBHM 2003
European College of Equine Internal Medicine ECEIM 2002
European College of Laboratory Animal Medicine ECLAM 2000 
European College of Porcine Health Management ECPHM 2004
European College of Veterinary Anaesthesiology ECVA 1994
European College of Veterinary Behavioural Medicine 
– Companion Animals ECVBM-CA 2002 
European College of Veterinary Comparative Nutrition ECVCN 1999 
European College of Veterinary Clinical Pathology ECVCP 2002 
European College of Veterinary Dermatology ECVD 1992
European College of Veterinary Diagnostic Imaging ECVDI 1994 
European College of Veterinary Internal Medicine 
– Companion Animals ECVIM-CA 1994 
European College of Veterinary Neurology ECVN 1993
European College of Veterinary Ophthalmology ECVO 1992 
European College of Veterinary Pathology ECVP 1995 
European College of Veterinary Public Health ECVPH  2000 
European College of Veterinary Pharmacology 
and Toxicology ECVPT 1997 
European College of Veterinary Surgery ECVS 1991 
European Veterinary Dentistry College EVDC 1998 
European Veterinary Parasitology College EVPC  2003

Tabell 1. EUROPEISKA SPECIALISTUTBILDNINGAR SOM FÅTT GODKÄNNANDE AV EBVS.
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examinatorer, med administration osv.
Att bli erkänd som utbildningsplats för
europeiska grisspecialister kan få stor
betydelse för en institution när det gäller
status och för att generera resurser. 

För den enskilde specialisten gäller att
han/hon kan tillägna sig titeln Dipl
ECPHM eller Veterinary Specialist in
Porcine Health Management. Man får
dock endast använda titeln ”Veterinary
Specialist” i en organisation, även om
man är ”Diplomate” i mer än ett college.

SVENSK SPECIALISTKOMPETENS
Enligt författning SJVFS 2003:9 blev
det från den 1 januari 2002 möjligt att
söka svensk specialistkompetens avseende
sjukdomar hos svin. Fram till den 1 juli
2004 fanns möjligheten att få sådan
kompetens på tidigare meriter, vilket
inneburit att 26 svenska veterinärer idag
har status som svinspecialist. Möjlig-
heten att bli svinspecialist på tidigare
meriter har nu upphört, men man kan
anmäla sig till utbildningen hos SVS

kansli. På veterinärförbundets hemsida
finns all nödvändig information, som
utbildningsplanen och den ansöknings-
blankett som ska användas.

*CLAES FELLSTRÖM, leg veterinär. VMD,
professor, Institutionen för kliniska vetenskaper,
Avdelningen för kirurgi och medicin, stordjur,
SLU, Box 7018, 750 07 Uppsala.
VEIKKO TUOVINEN, DVM, PhD, Finska djur-
hälsovården, Omakotitie 60, 70600 Kuopio,
Finland.
JENS PETER NIELSEN, professor, Institut 
for Produktionsdyr og Heste, Den Kongelige
Veterinær- og Landbohøjskole, DK-1870
Frederiksberg C, Danmark.   
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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

En del svenska veterinärer genomför
idag sin specialistutbildning i
Danmark. Om man genomgår sin
specialistutbildning i ett annat land
(exempelvis dansk specialistutbildning
eller den europeiska specialistutbild-
ningen beskriven i artikeln) och vill
få svensk specialistkompetens, kan
man få tillgodoräkna sig kursmoment
som ingår i dessa utbildningar. Man
måste dock alltid genomgå examina-
tion i Sverige. För att få tillgodogöra
sig moment i andra utbildningar och
räkna tjänstgöringstid krävs att man
samtidigt är registrerad i den svenska
specialistutbildningen. Därför upp-
manas alla kolleger att vid anmälan
till utländsk specialistutbildning i
svinsjukdomar samtidigt anmäla sig
till den svenska utbildningen.

FIGUR 2. Det är viktigt att så många veterinärer som möjligt ansöker om ”de facto”-status
i ECPHM. Den nuvarande styrelsen för colleget, från vänster: Maurice Pensaert, Belgien,
Spiros Kyriakis, Grekland, Jens Peter Nielsen, Danmark (president), Guy Pierre Martineau,
Frankrike (skattmästare), Thomas Blaha (vicepresident), Tyskland, David J Taylor (sekre-
terare), Storbritannien. 
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Sveriges Veterinärförbund fick den
1 januari 2006 en ny organisation,
som tydliggör intressearbetet för
anställda respektive företagande
veterinärer. Ordförandena i veteri-
närförbundet och i de nya före-
ningarna AVF och FVF förklarar här
innebörden av medlemskap i för-
bundet och i de båda föreningarna.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT
VARA MED I AVF OCH FVF?
Vid årsskiftet infördes en ny organisa-
tion av Sveriges Veterinärförbund, SVF.
I samband med det skedde en omfördel-
ning av verksamhet och kostnader. En
del av förbundets centrala verksamhet
och ansvar lades ut på de nya förening-
arna Anställda Veterinärers Förening,
AVF respektive Företagande Veteri-
närers Förening, FVF. SVS – Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap som utgör
det tredje viktiga benet i veterinärför-
bundet, påverkas inte alls av den nya
organisationen. 

Medlemskap i AVF respektive FVF är
en förutsättning för att man som SVF-
medlem ska få tillgång till deras service
och aktiviteter och kunna påverka deras
frågor. Denna verksamhet finns alltså
numera inte någon annanstans inom
veterinärförbundet. Den veterinär som
är både egen företagare och anställd kan
vara med i båda föreningarna, om man
vill. 

AVF HAR HAND OM ALL FACKLIG
VERKSAMHET
Icke-medlem i AVF är närmast att jäm-
ställa med den som tidigare över huvud
taget inte var fackligt ansluten.

Som AVF-medlem får man däremot
hjälp i fackliga frågor. AVF kan vidare
företräda medlemmen vid en konflikt

eller förhandling med arbetsgivare. I
förekommande fall innebär AVF-med-
lemskap också att den lokala SACO-
föreningen kan arbeta för medlemmen.

FVF HAR HAND OM ALL SERVICE
TILL EGENFÖRETAGARE  
Medlem i FVF får råd och hjälp i egen-
företagarfrågor. Företagaren som person
är medlem men hans/hennes företag 
kan stå för FVFs serviceavgift. FVF-
medlemmen är kollektivt ansluten till
Företagarna, en organisation som ger
tillgång till specialister inom företagar-
frågor, försäkringar, regionala nätverk,
kurser m m.

PENSIONÄRER OCH VETERINÄR-
STUDERANDE
Pensionärer och veterinärstuderande
direktansluts och påverkas inte alls av
föreningarna. Det är veterinärförbun-
dets förhoppning att den som tillhör
dessa grupper även fortsättningsvis är
medlemmar i samma glädjande höga
grad som idag. Ni utgör viktiga inslag i
medlemskadern, som vi gärna vill behålla!

ÖRONMÄRKT FINANSIERING
Eftersom det har skett en omfördelning
av verksamhet och kostnader fördelas
följaktligen också finansieringen, så att
viss del av medlemsavgiften är ”öron-

AVF och FVF – de nya föreningarna

Torkel Ekman och Evamari Lewin är ordföranden i veterinärförbundets nya föreningar,
AVF och FVF.
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märkt” för respektive förening. Den
gemensamma avgiften har sänkts med
motsvarande belopp. 

AVFs och FVFs verksamhet avser 
alltså sådant som tidigare låg inom
”huvudförbundet”. AVF och FVF ska
därför inte jämföras med de tidigare för-

eningarna (PVF, DVF, SYVF, DaVF,
FVVI, VIAT, FVET och BVF) som i
princip inte hade någon kanslifunktion
eller operativ daglig verksamhet. 

Att de totala medlemsavgifterna nu är
något högre än den tidigare gemensamma
SVF-avgiften är betingat av en förstärkt
aktivitet och service i föreningarna jäm-
fört med verksamheten tidigare. Det var
ett viktigt syfte med omorganisationen.
Att medlemsavgiften ändå kan hållas låg
trots att veterinärkåren numerärt är så
liten beror på att mer än en tredjedel av
förbundets kostnader finansieras genom
andra intäkter.

LYFT FÖR VETERINÄRFÖRBUNDET  
Den nya ansatsen med de nyskapade
föreningarna innebär ett tydligt ”lyft”

för veterinärförbundet. Föreningarna
representerar viktiga delar av veterinär-
förbundets verksamhet. Det är angeläget
för hela förbundet att föreningarna blir
livaktiga, starka och goda kanaler för 
de medlemmar de ska företräda. Det 
är alltså en minst lika angelägen fråga
för huvudförbundet som för respektive
förening. Vi vill därför uppmana alla
SVF-medlemmar till ett engagerat
medlemskap i de nya föreningarna. 

Hör gärna av dig!

KARIN ÖSTENSSON

förbundsordförande
EVAMARI LEWIN

ordförande i FVF 
TORKEL EKMAN

ordförande i AVF

NOMINERA
KANDIDATER
till förtroendeposter

senast 1 juli 

Sedan 2005 ska veterinärförbun-
dets medlemmar direktvälja leda-
möter i förbundsstyrelse och full-
mäktige 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?
• Alla förbundsmedlemmar som

är röstberättigade till respektive
organ kan nominera kandida-
ter till förtroendeposterna och
är också valbara. Mandatperio-
den för samtliga poster är två
år med tillträde den 1 januari
2007.

• Nominering ska vara skriftlig
(kan även ske via e-post) och
innehålla ett antal uppgifter för
att vara giltig. För att underlät-
ta nomineringsförfarandet finns
en särskild blankett som bifo-
gades SVT 2/06. Blanketten
finns också på veterinärförbun-
dets hemsida www.svf.se.

• Nomineringen ska vara veteri-
närförbundets kansli tillhanda
senast den 1 juli.

Sällskapets för Veterinärmedicinsk Forskning styrelse 
har beslutat om utdelning av stipendiemedel ur

Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond
för livsmedelshygienisk forskning 2005 

Följande projekt beviljades medel:   

Claes Fellström: Smågnagare som vektorer för sjukdomsfram-
kallande parasiter till husdjur och människor.

Jens Mattsson: Genotypning av Giardia lamblia: vilken risk
utgör nötkreatur?

Ann Albihn: Gödselförorening av växande livsmedelsgröda
med den zoonotiska bakterien E coli 0157 –
överlevnad av bakterien på gröda och i mark.

Camilla Björkman: Cryptosporidium parvium – molekylärepidemio-
logiska studier av isolat från nötkreatur.

Helena Höök: Genotypning av Campylobacter med multi
locus sequence typing (MLST).
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SACO kritiskt mot förslag
om visstidsanställning

❘❙❚ – Det är fel väg att gå att förstärka
anställningsskyddet via lagstiftning. Om
man tror på den svenska modellen, måste
man också tro på parternas förmåga att

uppnå förändringar via avtal, säger
SACO-ordföranden Anna Ekström i en
kommentar till regeringens lagförslag 
den 24 februari. 

– Angående förslagen hälsar jag med
tillfredsställelse att projektanställningar
inte längre ska vara en särskild anställ-
ningsform. Däremot är förslaget att 
företrädesrätt inträder efter redan sex
månader – istället för tolv som idag – 
inte bra. Det är en för kort tid att visa 
vad man går för på arbetsplatsen. Vi ser

också en risk för att detta ska försvåra
särskilt för unga och nyexaminerade 
akademiker att få fotfäste på arbetsmark-
naden, säger Anna Ekström.

Företrädesrätten innebär också att en
arbetsgivare är skyldig att återanställa,
även om det innebär att personen måste
tillsvidareanställas. 

– Det riskerar att leda till en ökning 
av kortare anställningar än vad som är
vanligt idag, säger Lena Maier, chefjurist
på SACO.   ■

❘ ❙ ❚ noterat

Hill’s Pet Nutrition 
har nöjet att inbjuda er till European Speaker Tour våren 2006

”Den kliande hunden och katten”
Kerstin Bergvall

Leg vet, Specialist i hundens och kattens sjukdomar, 
Specialist i dermatologi, Dipl.ECVD

Kerstin Bergvall kommer under sina föreläsningar att fokusera mycket på den praktiska hanteringen av kliande hun-
dar och katter. Föreläsningarna sker på svenska (i Köpenhamn sker föreläsningen på engelska) och kommer att vara
på veterinärnivå, men djursjukvårdare är givetvis också välkomna. 

Mötena kommer att hållas på följande platser:

Göteborg – måndag 24 april kl. 17:30–21:30, Läppstiftet Konferens (hette förut: Lilla Bommen), Götheborgssalen

Uppsala – onsdag 26 april kl. 13:00–15:30, SLU, Tvåan/Sal L Undervisningshuset

Stockholm – onsdag 26 april kl. 17:30–21:30, Naturhistoriska museét/ Cosmonova, Hörsalen

Köpenhamn, Danmark – onsdag 10 maj kl. 18:00–22:00, Scandic Eremitage, Lyngby

Vi bjuder på buffé från kl. 17:30 vid föreläsningarna i Stockholm och Göteborg och från kl. 18:00 i Köpenhamn,
därefter följer föreläsningen kl. 18:30–21:30 (kl. 19:00–22:00 Köpenhamn) med en kaffepaus i mitten. Vid mötet i
Uppsala bjuder vi på fika innan mötet startar (kl. 13:00–13:30). Mötena är kostnadsfria, men vid uteblivet deltagan-
de, utan föregående avbokning, kommer vi att vara tvungna att debitera deltagaren 100 kronor för matkostnader
(gäller Stockholm, Göteborg och Köpenhamn).

Anmälan sker senast fredag 31 mars via mail, telefon eller fax enligt nedan. Vi bekräftar anmälan och skickar
ut vägbeskrivning ca 1 vecka innan mötet.

I samband med mötet kommer vi att ha ett förmånligt säljerbjudande som ger er möjlighet att testa de produkter
som berörs under föreläsningen.

Med vänlig hälsning
Hill´s Pet Nutrition

Marie Nordwall
Leg veterinär
Veterinary Affairs Manager

marie_nordwall@hillspet.com

Anmälan Speaker Tour:

Kruuse Svenska AB
Box 8013
170 08 Solna
Fax: 08-85 75 17
Tel vx: 08-85 02 00
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IT-tekniken har stora möjligheter att
revolutionera veterinärernas arbete.
En digital journalföring som organi-
serar klinisk information på lämpligt
sätt öppnar möjligheter för sam-
verkande veterinärer att få tillgång
till en rad tjänster som underlättar
och effektiviserar arbetet. Genom
att utnyttja It på ett nytt sätt kan 
veterinärservicen bli väsentligt mer
kostnadseffektiv och kundanpassad
än idag, menar insändaren.

DJURÄGANDET FÖRÄNDRAS
Sällskapsdjurskretsen utökas med allt
fler djurslag. Nya forskningsrön till-
kommer ständigt. Djurägarnas utbild-
ningsnivå höjs och tillgången till
Internet gör dem informerade. Det blir
jobbigt för allmänpraktiker med ambu-
lant service att hänga med i kunskaps-
utvecklingen för att möta djurägarnas
ökade krav. Livet i skitrännan attraherar
dessutom inte längre de nyutbildade
svenska veterinärerna. 

FÖRÄNDRINGAR STÄLLER KRAV
Övergång från ånglok till ellok krävde
att lokförarutbildningen ändrades.
Ökade transportvolymer ökade däremot
inte behovet av lokförare utan i stället
behovet av långtradarchaufförer. Över-
gång från analog till digital tryckteknik
gjorde i ett slag de stolta typograferna

obsoleta men det digitala kontoret blev
inte det papperslösa kontoret. Utveck-
lingen går inte på räls från punkten A
till punkten B.

Om de gamla yrkena inte anpassar sig
fylls behoven av andra. För yrkeskatego-
rier som varit vana vid faktiska monopol
ligger det nära till hands att vilja möta
förändringar med krav på att omgiv-
ningen skall anpassa sig. I veterinärernas
fall innebär det att djurägarna måste ta
ledigt för att transportera sina djur till
klinikerna. Följden blir ökade kostnader
och illa utnyttjade resurser.

Alternativt kommer djurägarna att
söka få sina behov tillfredsställda med

hjälp av andra yrkeskategorier än veteri-
närer. Konkurrens från andra möts dock
reflexmässigt med krav på inskränk-
ningar i konkurrenters rättigheter. Vete-
rinärmyndigheter följer detta mönster
på ett nästan löjeväckande sätt. Så får 
t ex enligt en nyss införd förordning en
djurägare inte behandla sitt djur med
homeopatika utan att först ha konsulte-
rat en veterinär.

Åtgärder som dessa medför dock inte
automatiskt att det blir fler veterinärer i
fronten nära djurägaren. Om man har
fel kompetens, på fel plats, vid fel tid och
till fel pris blir inte servicen utnyttjad.
Detta kan aldrig vara djurägarens fel.

Är myndighetsutövning, förvaltning och 
specialisering veterinärkårens enda framtid?

insänt

FIGUR 1. En digital journalföring som organiserar klinisk information på lämpligt sätt
öppnar möjligheter för samverkande veterinärer, påpekar insändaren. 
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STOR TRÖGHET
De intryck jag får är att svensk veteri-
närmedicin inte är tillräckligt anpassad
till de utmaningar som den förändrade
omvärlden ställer. Det gäller både orga-
nisationen och utbildningen. Detta gäller
sannolikt även veterinärmedicinen
utanför Sverige men de interna stridig-
heterna i svensk veterinärmedicin har
absolut inte förbättrat situationen. 

ÖKAD EFFEKTIVITET?
Tjänstesektorn omfattar idag bortemot
70 procent av landets ekonomi. Fabriks-
arbetaren är en processtekniker som styr
gigantiska maskiner. En del av hans
mervärde går till väktaren som spanku-
lerar i lokalerna nattetid och till ingen-
jörer som konstruerar ännu effektivare
maskiner. Utan effektivitet uteblir mer-
värdet.

Utvecklingen inom veterinärsektorn är
svår att mäta. Att det blir allt fler veteri-
närer går att konstatera. Enligt Djursjuk-
datautredningan är emellertid bara
knappt 60 procent kliniskt verksamma.
För tandläkarna är siffran nästan 85 pro-
cent. De båda diagrammen i Figur 2 och
3 visar i varje fall att det inte är lantbru-
kets djur som veterinärerna ägnar sig åt.

NÄR KOMMER IT-ÅLDERN?
Mycket talar för att den ökade IT-
användningen står för en stor del av
tillväxten i näringslivet.

Djursjukdatautredningen konstaterar
att nio av tio privatpraktiserande veteri-

närer använder pappersjournaler utan
datorstöd. Man konstaterar att det finns
stora brister på djursjukdataområdet.
Dessa finns inom systemet självt, dess
införande och utformning och bristerna
hänger samman med veterinärväsendets
organisation i allmänhet.

Inom humansjukvården går det lika
trögt fast där hänvisar man till sekre-
tessproblematiken. Där äger vårdgivaren
och inte patienten journalerna och
revirstrider mellan vårdgivarna hindrar
än så länge ett bättre IT-utnyttjande
inom humanvården.

Veterinärmedicinens IT-användning
hindras inte av sekretessproblematiken
på samma sätt. Där är den en avtalsfråga
mellan djurägare och veterinär. Som
djursjukdatautredningen konstaterat är
det bristande förtroende för sekretessen
och en bristande användarvänlighet som
utgör de främsta hindren.

DAGENS LÖSNINGAR KRÄVER MER
AV DJURÄGAREN
Veterinärutbildningen är och har länge
varit 5,5 år och kommer inte att öka.
Alla veterinärer måste således fortbildas.
Kurser, kongresser och inläsning av
handböcker och skummande av tid-
skrifter tar mycket tid från praktiken
och kostar pengar. En kader av konsu-
lenter måste avdelas för att följa littera-
turen och förmedla nya rön vidare. Det
kan vara detta som ligger bakom en del
av den minskade andelen veterinärer
som ägnar sig åt klinisk verksamhet.

Specialiseringen innebär också att kun-
skaperna kommer längre från djurägarna
och blir geografiskt mer otillgänglig.
Allmänpraktikern får allt svårare att
möta kundernas efterfrågan. Man orkar
helt enkelt inte hänga med på alla om-
råden. När veterinärerna närmast djur-
ägaren inte kan leva upp till djurägarnas
förväntningar belastas specialistkliniker-
na även med triviala problem och hela
vårdkedjan blir dyrare. Vilket i slut-
ändan höjer försäkringspremierna och
riskerar anslutningen till försäkrings-
systemet.

JOURNALFÖRINGEN – NYCKELN
TILL FRAMGÅNG
Användarvänlighet
Vi har fram tills nu betraktat journalen
som en minnesanteckning och ett debi-
teringsunderlag samt som en del i ett
kundregister. I vissa fall sparar vi speciell
information (t ex röntgenplåtar och
labbsvar) och när dessa är analoga känns
det onödigt med ett digitalt journal-
system. Med pappersjournaler kan vi
samla allt i en mapp per fall. Ytterligare
användning av journalföringen betrak-
tar vi som ett myndighetspåfund och
användarna har därför inte upplevt ett
behov av en gemensam journalstandard.
Ett användarvänligt digitalt journal-
system måste ha ett helt genomtänkt
koncept för all slags journalföring och
för alla övriga administrativa rutiner.
Det måste ha trängt in bakom veterinä-
rens vardag och anpassats till den.
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FIGUR 2. Yrkesverksamma veterinärer i Sverige 1960–2002 redovisat 
i antal personer och uppdelat i kön. Källa: SCB, Folk- och bostadsräk-
ningen 1960–1990 och www.sjv.se 2006. 

FIGUR 3. Utvecklingen av antal lantbruksdjur i 
Sverige 1980–2000 uppdelat på får, svin och nöt. 
Källa: Jordbruksstatistisk årsbok 2005.
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Dessutom måste det ge oss nya tjänster
som vi hittills inte kunnat få. Årsrap-
porter och lite statistik över patient-
materialet är inte tillräckligt. Dessutom
får det inte vara myndighetsstyrt.

Beslutsstöd
Vi fattar beslut med hjälp av den kliniska
bilden men journalför bara en mindre
del av den information som vi använder.
Vi tolkar informationen och journalför
tolkningen. Veterinärmedicinen har kodi-
fierat ca 9000 diagnoser. Dessa koder
har emellertid större intresse för myn-
digheterna än för klinikern. Diagnosen
utgör ett slags summaeffekt av symtom
och sjukdomsförlopp men det är den
kliniska bilden som utgör beslutsunder-
laget i det dagliga arbetet. Skillnad i
behandling och resultat kan analyseras.
Detta kan sedan vägleda oss i vårt
beslutsfattande. Vi har fått ett kliniskt
beslutsstöd.

Djurägarinsyn
Journaler som upprättas av veterinärer
är en affär mellan veterinären och djur-
ägaren. En djurägare och en veterinär
kan således avtala om hur journalerna
skall hanteras. Man kan avtala om att
journalerna skall föras på ett visst sätt så
att djurägaren dels kan läsa journalerna
via Internet och på så sätt följa vad som
görs med djuret på kliniken, dels garan-
tera att ingen obehörig kan komma åt
att läsa journalerna. Man kan avtala om
att använda ett journalsystem som ger
insyn under förstärkt sekretess. Insynen
innebär en tjänst som ger ökat förtroende
och ökad trygghet hos djurägarna.

Forskningsvänlighet
Veterinärmedicinsk forskning har tradi-
tionellt varit baserad på kontrollerade
försök. I klinisk forskning krävs tillgång
till försöksbesättningar alternativt att
forskaren inväntar tillräckligt många fall
för att en vetenskaplig studie skall bli
meningsfull. Denna väntan kan bli lång
om forskaren inte arbetar på en klinik
med tillgång till ett stort klinisk material.
Att utnyttja alla kliniska fall som kom-
mer till veterinär behandling på en hel
kontinent har hittills inte legat inom
möjligheternas ram. IT skapar nu den

möjligheten och kan därmed radikalt
vidga den kliniska forskningens per-
spektiv. Det går att standardisera jour-
nalföringen. Det går att rimlighetspröva
alla införda data. Det går att kvalitets-
säkra observationerna. Materialet går att
lagra lättillgängligt för forskning samti-

digt som sekretessen garanteras (Figur 4).

Journalen som brobyggare
Genom beslutsstödstjänsten kan veteri-
nären på fältet ställa frågor samtidigt
som djuret undersöks. Databasen som
ligger bakom denna tjänst uppdateras

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  4 • 2006 45

Clindabuc™ vet.
Klindamycin

Tablett 75 mg och 200 mg

Vetrimoxin® vet.
Amoxicillin

Oral pasta, 20 mg/g
Tablett 150 mg och 450 mg

CEVA  
utökar sitt sortiment

Nyhet!

Therios®

Cefalexin
Tablett 60 mg

Nyhet!

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

För info kontakta CEVA eller 
besök www.fass.se

A
N
T
I
B
I
O
T
I
K
A

➤

SVT nr 4 2006 final  06-03-20  13.56  Sida 45



hela tiden med nya fältobservationer.
Genom ett redaktionellt arbete kom-
pletteras den också med nya rön från
forskningen. Därmed skapas en direkt-
kanal mellan forskarna och de fältverk-
samma veterinärerna.

Kundfokus
Det finns flera situationer när en djur-
ägare söker veterinär. För djurägaren
vore det enklast och billigast om alla
dessa behov kunde tillfredsställas genom
kontakter med en veterinär som är lätt
att nå. Detta behöver inte innebära att
veterinären nära djurägaren själv skall

kunna utföra alla undersökningar och
behandlingar. Men hon/han skall veta
vad som kan och bör göras samt var
detta kan bli gjort. Kunskapen måste
finnas nära djurägaren även om genom-
förandeförmågan ibland finns hos
någon längre bak i vårdkedjan. 

Först då undviker vi onödiga dröjs-
mål och onödiga åtgärder. Djurägarens
önskemål kan tillfredsställas på enklaste
och billigaste vis. Att ge goda råd vid
första kontakten är ofta avgörande för
utgången och därför måste goda råd gå
att debitera. Vår tradition bjuder oss
vanligen att bara ta betalt för åtgärder.

Vi behöver således en tjänst som dels ger
goda råd, dels ger oss möjlighet att ta
betalt för dessa. Där har vi ytterligare en
tjänst som ett lämpligt utformat digitalt
journalsystem kan åstadkomma. 

IT KAN FÖRBÄTTRA VETERINÄR-
SERVICEN
Mitt svar på rubrikens fråga är nej. Det
finns en plats för veterinärer nära djur-
ägarna men dessa kan inte leva på
specialistkompetens. De måste i högre
grad leva på att ge goda råd. De måste
ha social kompetens och kunna skapa
goda kundrelationer. De måste ha bred
snarare än djup kunskap och behärska
klinisk propedeutik, att ta status. De
måste kunna remittera de fall som bör
remitteras men behandla dem som inte
behöver de kvalificerade resurserna. Det
finns ett sätt att se till att specialisternas
kompetens inte belastas med det som
kunnat åtgärdas nära djurägaren. Det
finns ett sätt att få veterinärservicen
väsentligt mer kostnadseffektiv än idag.
Det är genom ett helt nytt sätt att
utnyttja IT.

Kunskap är bara sorterad information
säger den franske matematikern Henri
Pointcaré. Kunskap + förmåga = kompe-
tens. Kompetens + vilja = nytta. Kunskap
är således inte tillräckligt utan måste
paras med förmåga och vilja för att nytta
skall uppstå. Att röja nya vägar till nytta
– det är vår utmaning.

ANDERS DARENIUS

leg veterinär
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FIGUR 4. IT skapar möjligheten att lagra material på ett sätt som är lättillgängligt för
forskning samtidigt som sekretessen garanteras, menar insändaren.
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Nordiska Hovvårdsförbundet, dvs
Förbundet för Strasser Hoofcare
Professionals (SHP) i Norden, 
reagerade på reportaget i Svensk
Veterinärtidning 2/06 med titeln
”Mår barfota hästar bäst?”
Hovvårdsförbundet kritiserar här 
de ståndpunkter som fördes fram
av Djurskyddsmyndighetens Göran
Åkerström i reportaget. Djurskydds-
myndigheten besvarar kritiken i
direkt anslutning till insändaren.
SVTs redaktion kommenterar dess-
utom insändaren i en separat artikel.

FÖRST, GÖR INGEN SKADA
Det har länge varit känt att skoning 
bryter mot det medicinska ordspråket
”Först, gör ingen skada”. Det är allmänt
accepterat bland hovslagare och veteri-
närer att barfota är bäst – vanligtvis följs
detta av ”så länge det är möjligt”. Den
tyska veterinären Hiltrud Strassers största
merit är att hon har etablerat en länk
mellan korrekta levnadsförhållanden
och korrekt verkning som gör det fullt
möjligt att ha högpresterande barfota-
hästar inom alla användningsområden.

OMFATTANDE STUDIER
Hiltrud Strasser är en veterinär med 35
års erfarenhet som har gjort omfattande
studier om hästhovens funktion under

mer än 20 år. Hon har publicerats i bok-
form och i veterinärtidningar, i början
endast på tyska. Efter utgåvan av ”A
Lifetime of Soundness” på engelska
1998, ökade intresset för hennes arbete
världen över. 2001 kom ”The Hoofcare
Specialist’s Handbook” som används 
vid utbildningen till Strasser Hoofcare
Professionals (SHP). Dess innehåll bör
tillfredsställa alla som vill lära mer om
grundligheten i hennes studier. Boken
innehåller också dokumenterade fall av
fullt rehabiliterade hästar med problem
som ansetts ”obotbara”.

I en ålder då de flesta människor 
funderar på pensionering reser Hiltrud
Strasser outtröttligt och med stora per-
sonliga uppoffringar runt om i världen
och informerar om korrekt hovvård och
hästhållning. Hon har bland annat varit
inviterad som gästföreläsare vid uni-
versiteten i Boston och Wien och har
två gånger blivit nominerad till the
American Farriers’ Hall of Fame. Ett
antal veterinärer och hovslagare har
genomgått hennes utbildning och flera
veterinärer har publicerat brev för att
stödja henne.

MODENYCK
Strassermetoden är inte någon ”mode-
nyck” utan en dokumenterad och väl
beprövad metod såväl kliniskt som på
fältet. Göran Åkerström säger att det
finns för lite kompetens i Sverige inom
hovvård. Han borde därför välkomna
Strassers upptäckter och använda sig av
hennes gedigna kunnande. Speciellt
med tanke på att många av de problem
som dagens hästar lider av kan relateras

till hästens fot och rörelseapparat. 
Hiltrud Strasser finns tillgänglig för

föreläsningar på veterinärmedicinska
institutioner. Veterinärer och studenter
är välkomna att besöka seminarier om
hennes metod utan kostnad.

SKODDA HÄSTAR SOM GRUND
En stor del av den nutida veterinära
undervisningen är baserad på skodda
hästar – Strassers arbete kan kanske där-
för te sig utmanande. Emellertid kan
inte de positiva resultat som hennes
metod ger förnekas av någon som objek-
tivt sätter sig in i metoden. Tiotusentals
hästar runt om i världen vittnar om
detta. För att bara ge ett exempel har

insänt

Kliniskt och i fält väl beprövad 
barfotametod

❘ ❙❚ insänt

En stor del av den nutida veterinära
undervisningen är baserad på skodda
hästar, men barfota häst mår bäst, anser
anhängarna till Strassermetoden.
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Houston Mounted Police Force tagit av
skorna på de flesta av sina hästar och har
bland annat fått hästar som blivit mer
säkra på foten på alla underlag. Medi-
cinska problem har också till stor del 
eliminerats, och övergången till barfota
leddes av SHP-utbildad personal. Alla

nya ”rekryter” går numera direkt in i
barfotaprogrammet. Tror Åkerström
verkligen att en stor polisstyrka skulle
vara ”frälsta” och utöva djurplågeri?

KORREKT HOVVÅRD
Nordiska Hovvårdsförbundet håller helt

med om nödvändigheten av korrekt hov-
vård utförd av kvalificerade personer.
Utbildningen till SHP är tvåårig, och
överstiger förmodligen kraven i de flesta
veterinär- och hovslagarutbildningar
världen över vad gäller hovkunskap.
Detta undersöktes nyligen av Amt Der
Niederösterreichischen Landesregierung.
Bedömningen från den österrikiska
delstaten var att SHP:are kan utföra
hovvård åtminstone till samma standard
som någon med hovslagarutbildning.

Som Göran Åkerström själv säger
varierar kunskapen hos dem som verkar
och skor hästar i Sverige. Från djur-
skyddssynpunkt borde därför Åkerström
välkomna alla initiativ som ökar antalet
hästar som verkas av dokumenterat
välutbildade personer, t ex SHP:are. 

SERIÖS UNDERSÖKNING OCH
SAMARBETE
Nordiska Hovvårdsförbundet välkom-
nar en seriös och öppen undersökning
av Strassermetoden genomförd av kvali-
ficerade och objektiva personer för att
effektivt kunna utnyttja den erfarenhet
och kunskap som finns.

Veterinären Tomas Teskey från
Arizona, USA, konstaterar att barfota är
här för att stanna. Han menar också att
det är i veterinärkårens bästa intresse att
fördjupa sig i tekniker som konsekvent
visar sig vara framgångsrika. Inte enbart
för att verkligen kunna göra djuren friska
– utan också för att kunna handskas
med en växande grupp välinformerade
kunder som inte längre godtar vilken
förklaring som helst, och som inte kom-
mer att acceptera att lämplig kunskap
funnits tillgänglig, men att veterinärerna
vägrat att använda sig av den.

BARFOTA HÄST MÅR BÄST!
Vi är bedrövade om Göran Åkerströms
felaktiga information om barfotahästar
och Strassermetoden gör att människor
inte vågar låta sina hästar gå barfota
längre – även om hovslagaren rekom-
menderar barfotagång. Detta betyder att
Åkerström i själva verket åsamkar onö-
digt lidande.

Att ifrågasätta Åkerströms professio-
nella lämplighet är inte avsikten med
denna skrivelse, men reportaget i Svensk
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Veterinärtidning visar tydligt Åker-
ströms förutfattade mening om Strasser-
metoden. Det är sorgligt nog att använda
ett par meningar ur ett omfattande arbete
och vrida till dessa på ett sådant sätt att
de passar in i ”djurplågeri”. Att kalla på
sina kolleger (endast en handfull kvali-
ficerade enligt honom själv) för att få
bevis på att det finns hästar som är ”all-
mänt ömfotade, ovilliga att röra sig” osv,
utan att också fråga efter positiva bar-
fotafall, förstör definitivt Åkerströms
professionalism. 

Samtliga veterinärer som letar efter
hästar med hovproblem och icke tolerer-
bart lidande kommer att finna det. Och,
tråkigt nog för Göran Åkerström, kom-
mer de flesta att vara skodda.

ERIC BÄCKSTRÖM

ordförande, 
Nordiska Hovvårdsförbundet

Manager for Scandinavia: Charlotte Hoffmann-Timmol, DVM
Tlf +45 43521228 . Fax +45 43521236  . c.hoffmann-timmol@vetmedlab.com

HIS TOLOGI
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VETERINARY DIAGNOSTIC SERVICES
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I en kort replik till Nordiska Hov-
vårdsförbundets insändare kom-
menterar Djurskyddsmyndigheten
här NHFs kritik. En utförligare kom-
mentar väntas när myndigheten
presenterat en kommande rapport
om barfotagång hos hästar.

INGEN DOKUMENTERAD FORSKNING
Djurskyddsmyndigheten noterar att
Strasser-rörelsen inte längre påstår att
Strassermetoden bygger på forskning
och vetenskap. Som myndigheten redan

tidigare konstaterat finns ingen doku-
menterad forskning om Strassermetoden.

BELÄGG FÖR LIDANDE 
I STRASSERMETODEN
Huvudfrågan i Djurskyddsmyndighetens
pågående undersökning är: Kan de nya
barfotametoderna innebära lidande för
våra hästar? 

När det gäller Strassermetoden finns
mycket som tyder på det. Belägg för
lidande finns inte bara i Strassers egna
texter utan också i rapporter från brit-
tiskt rättsväsende där Hiltrud Strasser
som vittne uttalat att alla hästar som
verkas eller behandlas enligt hennes
metod kommer att få ont. Djurskydds-
myndigheten inväntar bland annat
material från brittiskt rättsväsende och
har därför flyttat fram presentationen av
barfotarapporten. I rapporten kommer
också att framgå att polisen i Houston
hade problem med ömma hovar vid
övergången till barfotagång. Även den
österrikiska veterinärkårens syn på
Strassermetoden kommer att redovisas.

Djurskyddsmyndigheten är i grunden
positiv till att hästar i möjligaste mån
hålls barfota. Detta förutsatt att hänsyn
tas till hästens egna förutsättningar, dess
miljö och hästhållarens krav på använd-
barhet. Vid behov skall hovarna förses
med beslag. Med beslag avser vi material
eller anordning som fästs på hoven i syfte
att skydda, understödja eller ge fäste.

TORSTEN JAKOBSSON

veterinärråd, 
Djurskyddsmyndigheten  
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❘ ❙❚ replik

Djurskyddsmyndighetens svar till 
Nordiska Hovvårdsförbundet

replik
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Med anledning av Nordiska Hov-
vårdsförbundets insändare på sidan
47 kommenterar SVTs journalist här
uppslaget till artikeln i SVT 2/06,
som föranledde insändaren.

Vad som ofelbart väcker intresse hos en
journalist är när man känner på sig att
en företeelse framställs som något den
inte är. 

Alltså blev jag nyfiken när jag läste
”Brännpunkt” i Svenska Dagbladet den
15 januari i år. Dels för att det handlade
om hästar, dels för att debattartikeln var
undertecknad av representanter för ett

helt okänt ”förbund”, Nordiska Hov-
vårdsförbundet.

En sökning på nätet vid den tidpunk-
ten gav endast en träff, artikeln i SvD.
Detta var konstigt med tanke på att ett
förbund enligt vedertagen förenings-
praxis är en sammanslutning av för-
eningar eller organisationer och alltså
borde representera en stor mängd med-
lemmar. 

”Förbundet” verkade alltså bara vara
luft, men att använda sig av beteck-
ningen ”förbund” gav tydligen sken av
sådan tyngd att en av landets största 
tidningar valde att publicera debatt-
artikeln. Enligt ett pressmeddelande
som publicerades på t ex Hästmagazinet

Online var det en nyhet i mars i år att
Nordiska Hovvårdsförbundet bildats.
Fanns ”förbundet” ens vid tiden för
publiceringen i SvD? Underlaget för
”förbundet” är 22 personer. Det framgår
inte om alla dessa har valt att bli med-
lemmar.

Med den här bakgrunden kändes det
intressant att intervjua den myndighets-
person som de ganska våldsamma an-
greppen i SvD riktade sig mot. Trots allt
känns det som om Djurskyddsmyndig-
heten verkligen existerar. 

SUZANNE FREDRIKSSON

journalist 
Svensk Veterinärtidning

Kommentar till artikeln 
”Mår barfota hästar bäst?”

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND
Gunnar Bergsten Agneta Svensson
tel 070-589 31 90 tel 08-545 558 28

 

 

Har du fått brevet?
Under mars månad ska du, som har svensk veterinär-
legitimation, är förbundsmedlem, eller är veterinär-
studerande i årskurs III-VI, ha fått en försändelse från
oss innehållande ett brev där vi något beskriver varför,
när och hur det planerade nya porträttgalleriet skall
ges ut. Som framgår av brevet vill vi ha ditt svar senast
den 1 maj. Men vänta inte, utan fyll i svarsformuläret
samt ordna ett porträttfotografi snarast möjligt och
skicka sedan allt till oss i det bifogade svarskuvertet.

Ta ett nytt fotografi!
Vi behöver ett nytaget ”pass”-foto i färg. Sänd in det till-
sammans med svarsformuläret. Det går även att skicka
in foto elektroniskt i jpeg-format till office@svf.se. Gör
inga förminskningar när du skickar bilder med e-post för
då går det inte att arbeta med dem.

Har du inte fått vår försändelse?
Ja, det är kanske inte så konstigt om några av de cirka
3.300 brev som vi skickar ut kommer på villovägar. Men
då måste du kontakta oss omgående. 
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR OCH DISKUSSION
Kutant histiocytom. Biopsimaterialet, i det här fallet
en hudknuta, omfattar epidermis och dermis. På
översiktsbilden (Figur 3) noteras att epidermis är
tunnare än normalt och fokalt ulcererad. I de ulce-
rerade partierna ses beläggningar av serum och
fibrin, vilket histologiskt framträder som eosinofilt,
amorft, acellulärt material (Figur 3, svart pil). I ytliga
dermis, precis under epidermis, iakttas hyperemi i
form av blodfyllda kapillärer. I övrigt är dermis rik-
ligt infiltrerad av avrundade celler vilka företrädesvis
uppträder solitärt, utan direkt kontakt med varandra.
Cellerna växer i ytliga delar av läderhuden i närmast
vertikalt mot epidermis yta orienterade rader (Figur
3, grön pil). I djupare delar bildar cellerna en mer
homogen matta. 

På närbilden (Figur 4) kan man se att cellerna har
rund till bönformad kärna och ljust eosinofil cyto-
plasma (Figur 4, svart pil). De bönformade kärnorna
ger cellerna en morfologi påminnande om blod-
monocyter och vävnadsmakrofager, så kallade histio-
cyter. Vissa av cellerna befinner sig i mitos (Figur 4,
grön pil).

Hudnybildningens histologiska utseende är
mycket typiskt för kutant histiocytom hos hund.
Denna benigna tumörtyp utgår från fagocyterande,
antigenpresenterande celler i överhuden (intra-
epidermala makrofager eller Langerhansceller) och
är vanligast förekommande hos unga hundar. Hos
hundar äldre än tre år minskar incidensen kraftigt.
Oftast är förändringen solitär, men hos en del indi-
vider utvecklas flera histiocytom parallellt. Predi-
lektionsställen för kutana histiocytom är huvud,
öron, hals och perifera extremiteter.

Histiocytom tillväxer ofta snabbt till en maximal
storlek av ca 2,5 cm. Initialt ses ofta, som i det 
aktuella fallet, en liten, hårlös knuta vilken så små-
ningom blir rodnad och ibland sårig på ytan.

Majoriteten av kutana histiocytom tillbakabildas
efter en tid spontant. Denna spontana regress kan 
gå mycket snabbt. Under regressionsfasen invaderas
tumörvävnaden av rikliga mängder lymfocyter,
huvudsakligen T-lymfocyter. Parallellt med lymfo-
cytinvasionen uppträder små nekroser i nybild-
ningen (visas inte i figur). Den histologiska bilden
kommer därmed att domineras av inflammatoriska
förändringar, varför ett kutant histiocytom i långt
framskriden regress kan vara svårt att skilja från 
en rent inflammatorisk lymfocytär-histiocytär pro-
cess i huden.

Figur 3. Kutant histiocytom. Bilden visar tät, dermal infiltra-
tion av avrundade, histiocytära celler vilka i ytliga delar
växer i vertikala rader mot epidermis yta (grön pil).
Epidermis är fokalt ulcererad och fibrinbelagd (svart pil).
Vävnaden är hyperemisk. HE-färgning, cirka 60 gångers
förstoring.

Figur 4. Kutant histiocytom. I närbild kan man iaktta att
de infiltrerande cellerna i dermis har rund till bönformad
kärna och ljust eosinofil cytoplasma (svart pil). Mitosaktivi-
tet förekommer också (grön pil). HE-färgning, cirka 170
gångers förstoring.
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Svinpest i Tyskland
❘❙❚ Den 3 mars konstaterades svinpest i 
en besättning vid Kreis Recklinghausen,
som ligger i Ruhrområdet i Nordrhein-
Westfalen, Tyskland. Det finns misstanke
om ytterligare en smittad besättning. En
skyddszon har upprättats på tre km runt
besättningen. Grisarna i den smittade
besättningen är avlivade och destruerade
och samma sak väntas ske med alla grisar
i besättningarna inom zonen.

Om myndigheterna snabbt får kontroll
över situationen, behöver utbrottet inte
bli allvarligt. Det händer då och då att
tamsvin smittas eftersom det sedan
många år tillbaka funnits smittade vild-
svin i Tyskland.

Så sent som veckan innan utbrottet
gjorde den danska naturskyddsföreningen
ett utspel för att förmå den danske jord-
bruksministern att acceptera vildsvin i
Danmark. Detta har de danska grisupp-
födarna dock satt sig emot och betalar
skottpengar på varje vildsvin som avlivas
norr om Kielkanalen.
Källa: Tidningen Gris nätupplaga @-gris den 

3 mars 2006. ■

Veterinär ny chef för 
lantbrukets djur
❘❙❚ Katharina Gielen, veterinär från 
Jönköping, blir ny chef för lantbruksen-
heten vid Djurskyddsmyndigheten i Skara, 
rapporterade Land Lantbruk nr 8/06. 
Hon var en av de hetaste kandidaterna 
till chefsjobbet bland de 25 sökandena 
till tjänsten.

Just nu pågår en stor översyn av regel-
verken kring lantbrukets djur vid Djur-
skyddsmyndigheten. – Jag kommer rakt 
in i hetluften och det ska bli intressant,
säger Katharina Gielen till Lantbruk. 
Hon är uppvuxen på föräldrarnas häst-
gård mellan Vetlanda och Nässjö. Första
jobbet tog hon i Nordnorge, som distrikts-
och besiktningsveterinär. – Vid Jordbruks-
verket arbetade jag sedan i sju år med
djurskyddsfrågor och har därför lång 
erfarenhet av det området, säger Gielen.
Sedan 2002 har Katharina Gielen varit
biträdande länsveterinär i Jönköping. 
Hon tillträdde chefsjobbet vid Djurskydds-
myndigheten i mitten av mars, där hon
efterträder Karin Åhl, som blivit avdel-
ningschef vid Jordbruksverket.  ■

SVA referenslaboratorium
för Campylobacter

❘❙❚ Vid möte i Bryssel den 22 februari med
Ständiga Kommittéen för Livsmedels-
kedjan och Djurhälsa togs beslut om
inrättandet av EU-gemensamma referens-
laboratorier. SVA utnämndes i konkurrens
med sex andra laboratorier inom EU till
referenslaboratorium (Community Refe-
rence Laboratory) för Campylobacter hos
djur och i livsmedel. Utnämningen har

föregåtts av en ingående urvalsprocess.
– Vi är mycket glada och hedrade över

utnämningen och ser den som ett bevis
på SVAs kompetens inom detta viktiga
område, säger generaldirektören Anders
Engvall.

SVAs nya roll som EUs referenslaborato-
rium innebär bland annat att stödja natio-
nella referenslaboratorier, organisera och
utvärdera ringtester, bedriva forskning
samt ge vetenskapligt och tekniskt stöd
till EU-kommissionen.  ■
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Bimotrim™ vet.
Trimetoprim och sulfadoxin
100 ml, 12x100ml, 3x12x100 ml

Tetroxy® prolongatum vet.
Oxytetracyklin 200 mg/ml
100 ml, 12x100 ml

Bimoxyl™ vet.
Amoxicillin 150 mg/ml
100 ml, 12x100 ml

Gentaject® vet.
Gentamicin 100 mg/ml
100 ml, 12x100 ml

CEVA  
erbjuder ett brett 

sortiment antibiotika

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

För info kontakta CEVA eller 
besök www.fass.se
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❘ ❙ ❚ noterat
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Problem med registrering
av hund-ID
❘❙❚ I en insändare i tidningen Brukshunden
nr 1 2006 uppmärksammar en djursjuk-
vårdare från Norrköping problemet med
oregistrerade ID-märkta hundar. Hennes
klinik har flera gånger fått hantera upp-

hittade hundar som har ID-märkning men
som inte har någon registrerad ägare, 
varken hos SKK eller hos Jordbruksverket.

Sedan den 1 januari 2001 är det lag på
att märka och registrera hundar i Sverige.
Djurskyddsmyndigheten tog 2004 över
personuppgiftsansvaret för det Centrala
hundregistret efter Jordbruksverket, men
uppdrog åt Jordbruksverket att admini-
strera registret. Samtidigt driver SKK sitt
sedan 50 år tillbaka existerande hund-

register parallellt med det officiella myndig-
hetsregistret. Uppenbarligen skapar de
dubbla registren viss förvirring hos djur-
ägare, med påföljd att en del ID-märkta
hundar inte registreras i något av registren.

Insändaren i Brukshunden uppmanar
nu märkande djurkliniker och uppfödare
att inte lämna ansvaret för registrering av
ID-uppgifter till hundköpare/hundägare,
utan att själva se till att de ifyllda blanket-
terna verkligen skickas in till respektive
register.  ■ 

Nya grisregler för ökad
djurvälfärd

❘❙❚ Djurskyddsmyndigheten (DSM) skickade
den 20 februari ut ett remissförslag på
nya regler för hållande och skötsel av 
grisar. Förslaget är utarbetat efter samråd
med företrädare för djurhälsovården och
lantbruksnäringen.

Det krav i den nu gällande föreskriften
som kritiserats mest är den så kallade 
tvåmeterscirkeln i grisningsboxen. Djur-
skyddsmyndigheten anser att detta krav
kan strykas utan att djurskyddet blir 
lidande. Tillgången på strö är däremot en
fråga av central betydelse för grisens väl-
färd. Därför föreslås särskilda föreskrifter
och allmänna råd som tydliggör vilka
funktioner och egenskaper strömedlet 
ska ha. Föreskrifterna skrivs också om för
att ge en ökad tydlighet i att suggor och
gyltor ska hållas lösgående och att någon
fixering inte ska förekomma. 

Dessutom föreslås att det ska bli tillåtet
att förse en viss del av liggytan med ett
urindränerande golv. Myndigheten har
haft som mål i föreskriftsarbetet att både
djurskyddsintresset och branschens pro-
duktionsvillkor beaktas, vilket klargörs i
ett pressmeddelande från DSM den 20
februari.  ■ 
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❘ ❙ ❚ noterat

KÅSÖRER SÖKES!

Veterinärtidningen publicerar som
bekant ett veterinärt kåseri i varje
nummer. Vi vill därför gärna ha 
kontakt med nya veterinära kåsörer
som vill publicera sig i SVT.

Hör av er!
Redaktionen
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■ Dorsal dislokation av den mjuka gommen
hos häst – nya behandlingsmetoder
Dorsal dislokation af den bløde gane 
hos hest – nye behandlingsmetoder
Jansson N
Dansk VetTidsskr, 2006, 89, 3, 10–11

■ Methicillinresistenta stafylokocker 
från djur  
Methicillinresistente stafylokokker fra dyr
Møller Aarestrup F
Dansk VetTidsskr, 2006, 89, 3, 30–31

■ Weils sjukdom 
Weils syge
Frandsen C
Dansk VetTidsskr, 2006, 89, 4, 6–8

■ Kronisk gingivo-stomatit hos katt 
Kronisk gingivo-stomatitis hos kat
Kortegaard H E, Venø T, Koch J, Eriksen T
Dansk VetTidsskr, 2006, 89, 4, 18–21

■ De tre influensasjukdomarna 
De tre influenza sygdomme
Mølbak K, Mortensen S
Dansk VetTidsskr, 2006, 89, 5, 22–24

■ Djurvälfärdsbegreppet – både biologi 
och etik 
Dyrevelferdsbegrepet – både biologi 
og etikk
Lund V, Braastad B, Andersen I L, 
Oppermann Moe R
Norsk VetTidsskr, 2006, 118, 1, 5–8

■ Känslor av betydelse för djurs väl-
befinnande 
Emosjoner av betydning for dyras velferd
Oppermann Moe R, Janczak A M, Ander-
sen I L, Lund V, Bakken M, Braastad B O
Norsk VetTidsskr, 2006, 118, 1, 9–16

■ Stresshantering – en nyckelfaktor för
djurvälfärd 
Stressmestring – en nøkkelfaktor for 
dyrevelferd
Oppermann Moe R, Andersen I L, 
Skog-Eriksen M, Bakken M, Braastad B O
Norsk VetTidsskr, 2006, 118, 1, 18–23

Från Läkartidningen
■ Borrelios ser annorlunda ut hos kvinnor  

Bennet L
Läkartidningen, 2006, 103, 4, 203

■ Alla läkare måste kunna diagnostisera 
en Borreliainfektion 
Norrby E
Läkartidningen, 2006, 103, 4, 217-218

■ Oseltamivirresistent fågelinfluensa 
väcker oro 
Uhnoo I, Linde A
Läkartidningen, 2006, 103, 5, 298–300

■ Filtrerat vatten bästa medlet mot 
Guineamasken 
Hansson M, Bjurbo P
Läkartidningen, 2006, 103, 9, 618–620

■ Brachyspira-bakterier hos värphöns 
och andra fåglar 
Jansson D
Fjäderfä, 2005, 98, 10, 54–57

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.

Ålands landskapsregering

lediganslår ett vikariat som biträdan-
de landskapsveterinär på Åland i
Mariehamn, Finland. Vikariatet till-
träds enligt överenskommelse, snarast
möjligt och upphör den 31.12.2006.

Till arbetsuppgifterna hör att ansvara
för handläggning av djurskyddsären-
den samt enligt överenskommelse
övriga på miljömedicinska byrån an-
kommande uppgifter.

Behörighetskrav är legitimerad vete-
rinär samt god förtrogenhet med mil-
jöhygien och djurskydd.

Ansökningshandlingarna skall vara
landskapsregeringens registrators-
kontor tillhanda senast den 15 mars
kl.16.15. 

Ålands landskapsregerings adress är:
PB 1060, AX-22111 Mariehamn.

Tilläggsuppgifter lämnas av vik. land-
skapsveterinär Michael S. Grunér, tel.
+358(0)1825264 eller avdelningschef
Arne Selander, tel. +358(0)1825260.
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Förhandlingar om ny pen-
sionsplan för privatanställda

Inom privat sektor är den kollektivavta-
lade tjänstepensionen enligt ITP-planen
mycket betydelsefull. Den står idag för
hela pensionen för den del av slutlönen
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp 
(f n cirka 25 000 kr i månaden). Den
ger också en kompletterande pension på
lön upp till 25 000 kr. ITP-pensionen är
förmånsbestämd, dvs den garanterar en
viss pensionsnivå baserad på slutlönen.

ITP-pensionen är en viktig anställ-
ningsförmån. ITP-planen har dock vissa
svagheter. Några nackdelar med dagens
plan är att det finns en risk för stora
pensionsförluster vid en nedtrappning
av lön eller arbetstid i slutet av karriä-
ren. De höga pensionskostnaderna för-
svårar för främst äldre arbetslösa att få
nytt arbete och mindre företag avstår
från att teckna kollektivavtal på grund
av höga och svårförutsägbara pensions-
kostnader.

Fördelen med nuvarande ITP-plan är
att den ger en god garanterad pension
för den som under lång tid tjänat in
pension enligt planen och som har en
god slutlön. Förhandlingen pågår efter
det att Svenskt Näringsliv har påkallat
förhandlingar med PTK, där SVF ingår,
i syfte att göra dagens ITP-plan helt
avgiftsbestämd.

Förändrad pensionsplan
För att en förändring från förmånsbe-
stämd till avgiftsbestämd pensionsplan
ska kunna komma till stånd måste,
enligt PTK, följande förutsättningar
uppfyllas: 

– De som idag omfattas av det för-
månsbestämda systemet fortsätter att
göra det om individen inte själv vill gå
över till en avgiftsbestämd plan.

– Ett premiesystem ska ge goda pen-
sioner vilket förutsätter rätt premienivåer,
särskilt för lönedelar över 7,5 basbelopp.

– En ny pensionsplan ska medföra
effektiv förvaltning av pensionen, låga
avgifter, individuella och flexibla möj-
ligheter att ta ut pensionen samt möj-
ligheter till nedtrappning genom t ex
delpensionslösningar.

Amelie Lothigius
ombudsman, SVF

förhandlingsnytt

Vikarierande veterinär sökes till medelstor veterinärklinik. Inom
vår verksamhet ryms bl a poliklinik, röntgen, UL, eget lab, OP-
avdelning (inhalationsnarkos) och stallavdelning. Vi är idag fyra
veterinärer och fem djursjukvårdare. Mottagningstider är vardagar
mellan 08.00–17.00. Inga jourer, helger eller nätter.

Erfarenhet av smådjursmedicin är meriterande då veterinären
under vissa tider arbetar ensam tillsammans med övrig personal.

Svar senast den 15 april till:
Norrköpings Smådjursklinik AB
Leg. Vet. Andreas Koch-Emmery
Butängsgatan 44, 602 23 Norrköping

Tel: 011-15 98 10, Fax: 011-15 98 50
E-post: info@norrkopings-smadjursklinik.se
Web-adr: www.norrkopings-smadjursklinik.se

Sommarvikarie

sökes v. 25–32
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SVENSKA

■ Nya
18/4-06. INTERVET SYMPOSIUM – FÖRUT-
SÄTTNINGAR FÖR FÄLTMÄSSIG ANESTESI MED

KETAMINOL VET PÅ VÅRA HUSDJUR arrangeras
i Stockholm av Intervet AB. 
Info: Agneta Gustafsson, 
tel: 08-775 76 50/59, 
e-post: info.sweden@intervet.com 
(se banderoll på denna tidning) 

6/5 -06. ÅRSMÖTE OCH KURS I SMÅDJURS-
REPRODUKTION arrangeras på Ekelundshof,
Uppsala av Sällskapet för smådjursre-
produktion (se annons i denna tidning)

9/5-06. INTERVET SYMPOSIUM – FÖRUT-
SÄTTNINGAR FÖR FÄLTMÄSSIG ANESTESI MED

KETAMINOL VET PÅ VÅRA HUSDJUR arrangeras
i Jönköping av Intervet AB. Info:
Agneta Gustafsson, 
tel: 08-775 76 50/59, 
e-post: info.sweden@intervet.com 
(se banderoll på denna tidning)

10/5-06. INTERVET SYMPOSIUM – FÖRUT-
SÄTTNINGAR FÖR FÄLTMÄSSIG ANESTESI MED

KETAMINOL VET PÅ VÅRA HUSDJUR arrangeras
i Lund av Intervet AB. Info: Agneta
Gustafsson, tel: 08-775 76 50/59, 
e-post: info.sweden@intervet.com 
(se banderoll på denna tidning)

30/5-06. INTERVET SYMPOSIUM – FÖRUT-
SÄTTNINGAR FÖR FÄLTMÄSSIG ANESTESI MED

KETAMINOL VET PÅ VÅRA HUSDJUR arrangeras
i Göteborg av Intervet AB. Info: Agneta
Gustafsson, tel: 08-775 76 50/59, 
e-post: info.sweden@intervet.com 
(se banderoll på denna tidning)

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

6/4 -06. INTERAKTIVT KARDIOLOGIMÖTE AN-
GÅENDE HJÄRTPROBLEM PÅ HUND, Sundsvall.
Arr: Boehringer Ingelheim Vetmedica.
(SVT 2/06)

6–7/4 -06. KURS I UTREDNING AV NEURO-
LOGISKA FALL, HUND OCH KATT, Uppsala.
Arr: SLU Kompetenscentrum smådjur
(annons i SVT 2/06)

24/4 -06. SPEAKER TOUR DERMATOLOGY,
Göteborg. Arr: Hill’s Pet Nutrition
(SVT 3/06, annons i SVT 4/06)

26/4 -06. SPEAKER TOUR DERMATOLOGY,
Uppsala. Arr: Hill’s Pet Nutrition 
(SVT 3/06, annons i SVT 4/06)

26/4 -06. SPEAKER TOUR DERMATOLOGY,
Stockholm. Arr: Hill’s Pet Nutrition
(SVT 3/06, annons i SVT 4/06)

15–16/5 -06. KURS I DIAGNOSTIK AV

ENDOKRINOLOGISKA SJUKDOMAR HOS

HUND OCH KATT, Uppsala. 

Arr: Avd f bilddiagnostik och klinisk
kemi, BVF, SLU. 
(SVT 2/06, annons i SVT 3/06)

27–28/5 -06. PRACTICAL COURSE IN LONG

BONE FRACTURE TREATMENT WITH INTER-
LOCKING NAIL TECHNIQUE AND LOCKING

PLATE TECHNIQUE, Göteborg. Arr: Blå
Stjärnans Djursjukhus Göteborg. 
(SVT 2/06, annons i SVT 3/06) 

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

kongresser
& kurser

Hässleholm är en nordskånsk kommun med 
cirka 50.000 invånare varav cirka hälften bor 
i tätorten. Omgivningarna har en vacker och 
omväxlande natur med goda möjligheter 
till olika friluftsaktiviteter såsom ridning, 
golf, jakt och fiske. Stadens nya kulturhus 
bidrar till ett rikt kulturliv. Hässleholm är en 
billig och bekväm stad att bo i med god och 
lättillgänglig service, bra skolor med bred 
gymnasieutbildning, låga priser på villor och 
bostadsrätter. Hässleholm har goda kom-
munikationer med tåg och flyg. Med bil når 
Du Malmö, Helsingborg och hela Österlen 
på en timma.Efter ytterligare 20 minuter kan 
Du vara i Köpenhamns centrum.

Djursjukhuset öppnade i nuvarande 
lokaler 1988. Dessa är moderna och 
välutrustade. Vi arbetar med poliklinik-, 
operations-, röntgen- och stationär-
vårdsavdelning. Dessutom finns ett 
välutrustat laboratorium och väl fung-
erande personalutrymmen.Vi är cirka 20 
personer, varav sju veterinärer, anställda 
vid djursjukhuset. Våra djursjukvårdare 
är välutbildade och har självständiga och 
kvalificerade arbetsuppgifter.Vi arbetar i 
en positiv anda i ett expanderande före-
tag.Djursjukhuset drivs som privat aktie-
bolag vilket innebär kort beslutsgång och 
goda möjligheter till påverkan.

Vi söker djurslagsspecialiserad veterinär
Vi vill att Du ska vara intresserad av sällskapsdjur, ansvarskännande, vetgirig, flexibel 
och ha god djurägarkontakt samt kunna arbeta i grupp. Du ska ha djurslagsspe-
cialistkompetens för hund och katt. Tillträde någon gång under 2006. Förfrågningar 
kan besvaras av Rolf Carlberg (rolf.carlberg@djurhlm.se). Skriftlig ansökan ställd till 
djursjukhuset senast 2006-04-30.

DJURSJUKHUSET
I HÄSSLEHOLM AB

www.djurhlm.se

Stjärnfallsvägen 9 281 43 Hässleholm 0451-846 00

➤
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11–12/6 -06. KURS I DJURTANDVÅRD, 
PRAKTISK ENDODONTI, Halmstad.
Arr: Accesia. (SVT 2/06)

7–8/7 -06. KURS I DJURTANDVÅRD, 
EXTRAKTIONER/TEKNIK, Halmstad. 

Arr: Accesia. (SVT 2/06)

6–7/10 -06. NEUROLOGY FOR THE CLINICIAN

– CAN BE FUN, Jönköping. Arr:
Djursjukhuset i Jönköping AB 
(annons i SVT 3/06)

9–10/11 -06. ÅRETS VETERINÄRMÖTE,
Ultuna. Arr: Sveriges Veterinär-
medicinska 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)

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
10/5 -06. SPEAKER TOUR DERMATOLOGY

”Den kliande hunden och katten”
arrangeras i Köpenhamn, Danmark av
Hill’s Pet Nutrition. Info: 
marie_nordwall@hillspet.com och
Kruuse Svenska AB, Box 8013, 
170 08 Solna, tel vx: 08-85 02 00, 
fax: 08-85 75 17 
(se annons i denna tidning)

7–8/6 -06. 9TH INTERNATIONAL SCANBUR BK
SEMINAR arrangeras i Køge, Danmark av
Scanbur BK A/S – Denmark, Silovej
16-18, DK-2690 Karlslunde,
Danmark. Info: Tel: +45 56 86 56 00,
fax: +45 56 82 14 05, e-post: 
info-dk@scanbur-bk.com, hemsida:
www.scanbur-bk.com.

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

INTERACTION ORGANIZATIONS (IAHAIO)
arrangeras i Tokyo, Japan. Info:
www2.convention.co.jp/iahaio.tokyo

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

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

1–2/4 -06. ESVONC SPRING MEETING,
Slovenien. (SVT 3/06)z

7–9/4 -06. 5TH BIANNUAL CONGRESS OF

EUROPEAN VETERINARY SOCIETY FOR SMALL

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

19–23/4 -06. VETERINARY CHIROPRACTIC FOR

KVL carries out technically advanced research and education within the veterinary, agricultural 
and human nutrition areas - as well as related fields of natural science. The university has 
3.500 students (incl. approx 400 PhD students), 1.700 man years and an annual turnover of DKK 
1.2 billion. In accordance with KVL's equal opportunities policy, we invite applications from all 
interested individuals regardless of gender, age, ethnicity or religion. 

For more information on KVL see uk.kvl.dk

The Iams & KVL Clinical Veterinary Nutrition 
Programme - enchancing the well-being of pets 
through uniting unique expertise.

RESIDENT 
in Companion Animal Surgery

The Royal Veterinary & Agricultural University (KVL), Department of Small 
Animal Clinical Sciences, wishes to appoint a resident in small animal surgery 
for a period of 3 years, starting 1st. June 2006.

Qualification requirements
The qualification requirements are set by the guidelines of the European College 
of Veterinary Surgeons, www.ecvs.org. The candidate will work under the 
supervision of a resident coordinator in a clinical setting with a main focus on 
surgery and nutrition of the patient. The post will come under “The Iams & 
KVL Clinical Veterinary Nutrition Programme” and is part-funded by The Iams 
Company. The candidate shall participate in activities towards veterinarians, 
and pet owners, organised by Iams for a maximum of 2 weeks per year. 
Candidates must possess a DVM degree, a Danish authorisation to practise 
veterinary medicine and have fulfilled a minimum of a one year clinical internship 
at an ECVS approved University or at least 2 years of clinical experience in 
private practice after graduation. Candidates with documented experience in 
companion animal surgery will have preference.

Terms of employment
The post will be filled in the AC-TAP scale without educational obligation 
according to the Agreement between the Danish Ministry of Finance and the 
Danish Confederation of Professional Associations. The position is co-financed 
by the Iams Company.

Questions
For further information about the residency, please contact Prof. dr. Jolle     
Kirpensteijn per telephone either (+45) 24468410 or (+31) 641434564 and 
per e-mail joki@kvl.dk.

Application
The application, marked 621-370, including copies of diploma and transcripts, 
three reference letters, curriculum vitae and a letter of intent, must be sent to 
KVL, Department of Small Animal Clinical Sciences, Dyrlaegevej 16, 1870 
Frederiksberg C, Denmark before 19 April  2006 at 12.00 noon.

➤

SVT nr 4 2006 final  06-03-20  13.56  Sida 58



HORSES AND COMPANION ANIMALS – MODUL 1
CERVICAL, Tyskland. (SVT 3/06)

20–22/4 -06. VOORJAARSDAGEN,
Amsterdam, Nederländerna. 
(SVT 11/05)

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

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

PÅ HESTE, Oslo, Norge. (SVT 2/06)

3–7/5 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

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

31/5–4/6 -06. VETERINARY CHIROPRACTIC FOR

HORSES AND COMPANION ANIMALS – MODUL

2 TL, Tyskland. (SVT 3/06)

5–9/6 -06. FEEDING THE DAIRY COW – LEVEL I:
PRINCIPLES AND PRACTICE, Storbritannien.
(SVT 3/06)

7–11/6 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

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

29/6–1/7 -06. 15TH ANNUAL SCIENTIFIC

MEETING OF THE ECVS, Spanien 
(SVT 3/06)

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)

26–30/7 -06. VETERINARY CHIROPRACTIC FOR

HORSES AND COMPANION ANIMALS – MODUL 3
SACROPELVIC, Tyskland. 
(SVT 3/06)

7–11/8 -06. THE 2006 JOINT SCIENTIFIC

CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL
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Chef
till art- och smittskyddsenheten

För arbetet krävs god organisationsförmåga, flexibilitet, handlingskraft och kapacitet
att driva arbetet framåt. Tidigare ledarerfarenhet är meriterande och du bör också ha god
förmåga att snabbt sätta dig in i enhetens frågor.

Anställningen är ett vikariat under ett år med tillträde snarast.

Mer information på vår webbplats (www.sjv.se).

Sista ansökningsdag 10 april 2006.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

➤

Bilddiagnostik – utbildningstjänst
ATG Hästklinikerna AB avser att förstärka kompetensen i bilddiagnostik. Vi kopplar samman 19 kliniker i
ett digitalt nätverk med digital röntgen och digitalt ultraljud. Därutöver finns en enhet med magnetresonans-
kamera i Skara som används både för hästar, smådjur och människor. Vi behöver därför förstärka be-
manningen inom bilddiagnostik. Denna tjänst är avsedd för en leg. vet. som en utbildningstjänst inom
röntgendiagnostik, ultraljudsdiagnostik och MR-diagnostik på häst. Du kommer att tjänstgöra och utbil-
das på klinik och djursjukhus såväl inom landet som utomlands under något–några år för att bygga upp
kompetens. Därefter väntar en fast placering vid hästsjukhuset i Skara. Den närmare utformningen av
utbildningen kommer läggas upp i samråd med Dig. Det långsiktiga målet är att kunna nå en högre spe-
cialiserad examen inom det bilddiagnostiska området inriktning häst. 

Ansökan ska ges in senast den 20 april 2006 till ATG Hästklinikerna AB, Eva Ljungquist 
(eva.ljungquist@atg.se), Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm. Frågor om tjänsten besvaras av veterinär
Henrik Nyberg, tel. 0511-275 50, veterinär Nick Jansson, tel. 0511-275 50 eller företagets chefsveterinär
Peter Franzén, tel. 08-627 20 50. 

ATG Hästklinikerna AB bedriver hästsjukvård vid 23 kliniker i landet och ett
djursjukhus i Skara samt driver Hovslagarskolan i Skara. Vidare utbildar vi
veterinärer till hästspecialister. Vi har ca 45 veterinärer anställda och totalt
arbetar 130 personer i företaget. Hästar av alla raser är välkomna. 2005 hade
vi ca 60 000 besök och omsatte 118 miljoner kr. Vi satsar på kvalificerad
hästsjukvård med kompetent personal och bra medicinsk teknisk utrustning.
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VETERINARY RADIOLOGY ASSOCIATION

(IVRA) & THE AMERICAN COLLEGE OF

VETERINARY RADIOLOGY (ACVR),
Vancouver, British Columbia, Kanada.
(SVT 2/06)

6–10/9 -06. VETERINARY CHIROPRACTIC

FOR HORSES AND COMPANION ANIMALS

– MODUL 4 EXTREMITIES, Tyskland. 
(SVT 3/06)

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)

12–15/9 -06. FEEDING THE DAIRY COW

– LEVEL II: PROVIDING AN ON FARM SERVICE,
Frankrike. (SVT 3/06)

17–21/9 -06. IUFOST 13TH WORLD

CONGRESS OF FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY

– FOOD IS LIFE, Nantes, Frankrike. 
(SVT 2/06)

11–14/10 -06. WORLD CONGRESS OF

WSAVA/FECAVA/CSAVA, Prag,
Tjeckien. (SVT 2/06)

11–14/10 -06. VETERINARY EUROPEAN

EQUINE MEETING OF THE YEAR 2006
(Federation of European Equine
Veterinary Associations), Versailles,
Frankrike. (SVT 1/06)

1–5/11 -06. VETERINARY CHIROPRACTIC FOR

HORSES AND COMPANION ANIMALS – MODUL

5 INTEGRATED, Tyskland. 
(SVT 3/06)

17–21/6 -07. XIII INTERNATIONAL CONGRESS

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

KARIN GRANATH

ANNE HAGLUND

ANNA INGVAR FORSLID

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
THERESE EDSTRÖM

Sekreterare  
PATRICIA HEDENQVIST

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
ANNA INGVAR FORSLID

Sekreterare 
THOMAS MANSKE

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
ANNE HAGLUND

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN GRANATH

Sekreterare
ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
MARIE FLÖISBON

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Stenungsund – en anställning på 100 % (dnr 06-1785/06)

Vännäs – långtidsvikariat på 80–100 % (dnr 06-2017/06)

Fullständig annons finns på internet:
www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 10 april 2006.

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

➤
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NÅGRA VECKOR FÖRE JUL fann jag på skrivbordet i mitt
tjänsterum en kortfattad not från en veterinärstudent med föl-
jande lydelse;

”Hej Wille! Skriv på det här snarast och lämna till mig i
föreläsningssalen! Hej då. NN.” 

Efter att ha approcherat studenten NN och efterkommit
uppmaningen kunde jag inte låta bli att ta vederbörande åt
sidan och förklara att man inte inleder ett brev till någon man
inte träffat tidigare med ”Hej”, att man inte skriver i impera-
tiv vid förstagångskontakter och inte heller avslutar ett brev
med ”Hej då”. 

Studenten såg uppriktigt förvånad ut och reagerade med
nyfikenhet snarare än irritation och bad mig utveckla resone-
manget. Jag förtäljde att när jag gick medicinkursen på gamla
Serafen i Stockholm, bibringades de som förträngt realsko-
lans drill i modersmålet ånyo något om konsten att skriva
brev. I mitt stilla sinne började jag undra om någon inte
borde återta initiativet i denna fråga.

Jag tog sats och började förklara för studenten att ordet
”Hej” förvisso är helt comme-il-faut i grundskolans lägsta
klasser, till exempel i sammansättningen ”Hej Jultomten”,
men att det i vuxen ålder blott avslöjar ett persisterande juve-
nilt sinnelag med vissa brister i nyanseringsförmågan.

Istället föreslog jag studenten att skriva ”Käre John” om
man känner vederbörande eller ”Bäste Magister Larsson” om
man inte är Du. Att inleda ett brev med bara förnamnet 
– ”John” innebär en högre grad av intimitet än ”Käre John” .
Kolleger emellan kan med fördel använda hälsningsfrasen
”Käre kollega”.  ”Herr Magister” är naturligtvis också helt
korrekt. Till betydligt äldre personer, som man verkligen
respekterar, kan man använda hälsningsfrasen ”Ärade
Broder” liksom man tillskriver personer man inte är Du med
”Ärade Byrådirektör Carlsson”. 

Jag förklarade också att det är helt korrekt att tillskriva en
mansperson man känner med ”Broder” eller ”Bäste Broder”.
(Det är däremot direkt ohövligt att använda sig av förkort-
ningen ”B.B.”). Även om det rent formellt går att använda
tilltalet ”Syster” till kvinnor förefaller former med ”Kära” mer
naturliga. Orden ”Kära” och ”Käre” innebär ju i svenskan
inget mer än att man känner varandra. På det sättet är svenska
språket mer likt engelskan där ”Dear” används till hög som
låg, än tyskan där ”Lieber” antyder en starkt affektiv bind-
ning. Där skriver man istället ”Sehr geehrter Herr Professor
Doktor…”

VI KOM SÅ IN PÅ hur man avslutar ett brev. Att avsluta med
”Hej då” är naturligtvis skäligen fantasilöst, särskilt om

brevet inletts på samma sätt. Istället kan man med fördel 
– vänner emellan – skriva ”Din (mycket/varmt/evigt) tillgivne”
(eller ”tillgivna”). Till personer som förmodas besitta enklare
latinkunskaper kan man även använda ”Tuus” (Din).

Till adressater man inte känner är det alltid korrekt att
avsluta med ”Högaktningsfullt”. Detta uttryck har sorgligt
nog ersatts av det stereotypa ”Med Vänlig Hälsning” som
blev det bestående resultatet av statsrådet Nilssons i Hästveda
försök att reformera lagspråket (s k Hästvedaprosa). Konstruk-
tionen är dock något av en språklig horreur. Om uttrycket
överhuvudtaget skall användas så är det i formen ”Med vän-
liga hälsningar”. Emellertid uppfattas uttrycket av många
medelålders och äldre som litet nedlåtande. En överordnad
kan tillåta sig att vara vänlig nedåt.

En underordnad kan däremot inte tillåta sig detsamma
uppåt, han skall först och främst vara hövlig. Men den bärande
invändningen mot uttrycket är att det inte löser problemet
med att avsluta ett brev. Svensk brevstil innehåller vanligtvis
två avslutningsled nämligen; dels ”Varma/Bästa/Kära/Många
hälsningar” och dels ”Din tillgivne”. Det finns givetvis en rad
olika varianter som är både hövliga och korrekta. ”Vördsamt”
till mycket gamla personer, ”Med utmärkt högaktning” till
personer man utber sig en tjänst av, ”Collegialiter” till okända
kolleger, ”Eder förbundne” till människor man vill hjälpa etc.

Det är dock inte fel att hålla i minnet att inte vara för hejig
mot äldre personer utan att det uppskattas om man försöker
anpassa sin brevstil till deras.

STUDENTEN SOM UNDER TYSTNAD åhört min utläggning
tackade och frågade så både sig själv och mig varför ingen
berättat detta under tolv års skolgång och två års universi-
tetsstudier.  Och på denna kloka fråga hade jag inget svar att
komma med…

WILHELM ENGSTRÖM

❘ ❙❚ kåseri
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Ett brev betyder så mycket…
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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

12 26 SEPTEMBER 5 SEPTEMBER

13 17 OKTOBER 26 SEPTEMBER

14 7 NOVEMBER 17 OKTOBER

15 28 NOVEMBER 7 NOVEMBER

16 19 DECEMBER 28 NOVEMBER

MANUSSTOPP FÖR ARTIKLAR: 25 vardagar
före utgivningsdag, 15 dagar för insändare.

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2006
Sverige: 1 110 kronor + moms.
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.
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SPECIALISTKOMPETENS

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:83 har SVS 
den 21 februari 2006 utfärdat intyg om
specialistkompetens i sjukdomar hos
nötkreatur för: 

• Anders Karlsson
• Håkan Landin
• Sven Olof Lindblom
• Ann Lindhagen
• Inga Pellhagen

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:89 har SVS 
den 16 februari 2006 utfärdat intyg om

specialistkompetens i specifika ämnes-
områden, hundens och kattens sjuk-
domar för 

• Fredrik Danielsson, kirurgi, kat A

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:89 har SVS 
den 14 februari 2006 utfärdat intyg om
specialistkompetens i sjukdomar hos
svin för

• Lennart Melin
• Jan-Erik Mårtensson
• Ulf Persson

”There goes Doctor Krankheit… Always hurrying, hurrying, hurrying.”
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