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❘ ❙❚ ledare

NSTÄLLDA VETERINÄRERS FÖRENING – AVF har varit igång drygt två
månader när detta skrivs och det är ”fullt drag under galoscherna”,

för att citera en tidigare partiledare. Vi har – för första gången i
veterinärförbundets historia – sammankallat alla våra förhandlingsdelega-
tioner och lagt upp planerna för kommande avtalsrörelse, vi har byggt upp
en hemsida, vi har haft samverkansmöten med Livsmedelsverk och Jord-
bruksverk, vi har snart registrerat oss som ideell förening hos Skattemyndig-
heten (där går det inte fort) och medlemmarna hör av sig i en aldrig sinande
ström – jätteroligt och inspirerande!

Styrelsen, som ni kan se vilka det är på AVFs hemsida (www.anstallda-
veterinarer.se), jobbar bra ihop och vi har bland annat bildat arbetsgrupper
för lönepolicy och arbetsmiljö. Framför allt det senare är ett område av stor
betydelse för anställda veterinärer – både den fysiska och den psykiska miljön.

Att bli sparkad av hästar och kor och biten av hundar och katter har
sedan länge ingått i det veterinära arbetet. En ny risk under våren 2006 är
fågelinfluensan, som vi kan komma i intim kontakt med i samband med ett
utbrott. Här tittar vi för närvarande på Officersförbundets avtal för sina
medlemmar när de är ute på missioner i andra länder, som ju också innebär
en ökad risk, och vilka extra förmåner de har förhandlat sig till. Det är dels
inte rimligt att kommenderas ut under längre tid med stora extra ansträng-
ningar och kanske också kostnader för familjen som lämnats hemma, dels
att inte ha reglerat vilka ersättningar som utgår om en allvarlig skada skulle
inträffa under tjänsteutövning.

Ett annat arbetsmiljöproblem, som verkar särskilt utbrett bland kliniskt
verksamma på djursjukhus och -kliniker, är svårigheterna att planera arbe-
tet så att man kan få gå hem klockan fem när det är sagt att dagens arbete
är slut. Att inte få gå hem och ta hand om sina barn och/eller husdjur som
planerat är en stor orsak till stress i arbetet. Här tror jag att vi, genom att få
igång konstruktiva samtal med arbetsgivarna, ska kunna få till en bättre 
tingens ordning, som dessutom gagnar båda parter.

Du som är anställd veterinär kanske har läst i våra medlemsutskick att vi
ska förrätta val till vårt representantskapmöte, som kommer 
att äga rum den 19 oktober i höst. Valet ska vi genomföra 
nu i maj/juni och till dess måste vi få in förslag på 
kandidater. Särskilt många saknar vi från djursjukhus 
och -kliniker. Hör av dig till någon av oss i styrelsen 
om du är intresserad av att ställa upp eller nominera 
någon via vår e-post.

TORKEL EKMAN

ordförande, AVF
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Med två fasta tjänster, jourer och fyra
minderåriga barn är distriktsveterinär
Magnus Algotsson van att vara mycket
flexibel. Denna vana hade han stor
nytta av när fågelinfluensan drabbade
hans område. Oskarshamn invaderades
av mediafolk och utöver det intensiva
arbetet med fåglarna fick Magnus
dagligen ta emot mellan 30 och 60
telefonsamtal.

ETT PAR DAGAR efter att den allra värsta haus-
sen är över träffar veterinärtidningen Magnus
Algotsson för en pratstund om hur det kändes
att plötsligt arbeta mitt i händelsernas centrum.
Trycket från media var enormt. Att Magnus
ens orkar ta emot ytterligare en journalist är
beundransvärt.

Magnus arbetar på distriktsveterinärstationen
i Karlskrona, men vi ses i Kalmar. Magnus har
uppdrag på Öland, vilket gör att det blir en hel
del bilåkande som kan utnyttjas som intervju-
tid och vi kan dessutom få tillfälle att titta på
de havsörnar som håller till vid Ölandsbron.

Vi är på väg till norra Öland och en gård
med mjölkproduktion som har varit drabbad
av salmonella, men hinner knappt påbörja
resan förrän det är dags för telefonmöte om
aktuellt läge gällande influensan. Varje morgon
klockan 8.00 och varje eftermiddag klockan
16.00 stämmer man tills vidare av läget. 

Under nästan två veckor har allt arbete som
inte varit akutfall fått läggas åt sidan. Den lant-
brukare vi är på väg till har tålmodigt fått vänta
på att få sin gård friförklarad så att han kan
skicka djur till slakt och fylla på med nya.
Ingen har haft tid att komma dit. 

– Vi är ett offer för fågelinfluensan, säger
gårdsinnehavaren Olof Alvarmo när vi går in i
huset. Han pekar på ett helt nybyggt kostall
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En officer och en gentle…veterinär

Det handlar om Magnus Algotsson
TEXT: SUZANNE FREDRIKSSON

Olof Alvarmos gård på norra Öland har varit drabbad av salmonella, men nu ska
den friförklaras. Magnus är efterlängtad, Olof har fått vänta, då arbetet med 
fågelinfluensan har prioriterats.
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som bara väntar på att 40 nya mjölkkor ska
flytta in. Det står tomt och räntorna tickar på.
Han har dock förståelse för den situation som
uppstått och tillägger att ”Algotsson får nog
jobba hårt för sin lön han med”.

MAGNUS HAR HAFT en ”förmåga” att ständigt
råka hamna mitt i olika typer av smittskyddsar-
bete. Under tio års tid har han jobbat en hel del
med salmonellautredningar, även hos fjäderfä.
Men det har också handlat om paratuberkulos
som också förekommit just på Öland. Han har
jobbat med gränskontroll i Karlskrona och nu
fågelinfluensan.

Den dag som man konstaterade att de döda
fåglar man hittat i Oskarshamn bar på den
aggressiva formen av fågelinfluensan skulle
Magnus egentligen vara hemma med sjukt
barn. Redan i detta skede sattes Magnus och
familjens flexibilitet på prov. 

– Min fru är också veterinär och arbetar på
djurklinik. Vi brukar turas om att vara hemma
när barnen är sjuka, den enas patienter är ju
inte viktigare än den andras, men den här
gången fick vi frångå vår vanliga uppdelning,
berättar Magnus som fick hasta iväg till ett
informationsmöte hos länsstyrelsen. Ett fyrtio-
tal personer från berörda myndigheter deltog
när man drog upp riktlinjerna för hur den upp-
komna situationen skulle hanteras. 

– I och med att det finns ett kärnkraftverk i
området har länet en mycket bra krisberedskap
och en vältrimmad organisation, säger Magnus
som deltog i att leda det operativa arbetet på
plats.

– Det här var ju de första fallen som upp-
märksammades och vi ”tog i” ganska mycket
från början. Det var viktigt att vara väldigt tyd-
liga gentemot media och allmänhet, berättar
Magnus och beskriver hur den första arbets-
dagen, 28 februari, i Oskarshamn såg ut.

– Jag började med att rekognosera det smitt-
förklarade området. Det uppvärmda vattnet,
det är ca 10 grader varmare än havsvattnet, drar
till sig enorma mängder fåglar. Det vistas stän-
digt ca 20 000 fåglar där, merparten är viggar,
men också en del skrakar, skarvar, gräsänder,
svanar och en del havsörnar. Under den första
veckan samlades mellan 60–70 fåglar in. Med
Fiskeriverkets hjälp letade jag själv från en båt

och hittade då elva fåglar. Av alla de insamlade
fåglarna första veckan visade åtta stycken posi-
tiva prov, berättar Magnus.

Utöver det krävande arbetet med insamling
av döda eller sjuka fåglar skulle också media ha
sitt. Mediaträning brukar de flesta veterinärer
inte få i någon större utsträckning och situa-
tionen var ovan för Magnus som befann sig
mitt i hetluften. Sju TV-kanaler och 30–40
reportrar fanns på plats. Hur klarade du av att
hantera detta? 

– Till en början gällde det att hålla alla obe-
höriga, inklusive media, på avstånd från fåglarna.
Vi ville ju absolut inte ha in folk som klampade
omkring mitt i det praktiska arbetet. Självklart
ville fotograferna komma åt att jobba vilket 
var omöjligt från det avstånd de var anvisade.
Jag fick helt enkelt hjälpa dem att filma. För
reportrarna höll vi en presskonferens i när-
heten. Jag tror att vi lyckades få ut samma bud-
skap hela tiden, vilket är viktigt. Man får abso-
lut inte ”mörka” något och alla måste få ta del
av all information, summerar Magnus.

De första veckorna efter fynden i Oskars-
hamn innebar 14–16 timmars arbetsdagar.
Magnus fick till och med sova över på kärn-
kraftsområdet när det var som mest hektiskt.
Någon tid för annat arbete fanns det inte och
familjen fick klara sig utan pappa hemma, men
de fick i alla fall en glimt av honom på TV. 
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Under det intensiva arbetet
med att samla in fåglar
kunde Magnus även ha upp
till 60 telefonsamtal om
dagen. Trycket från media
var stort.
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– Min yngsta, som är två och ett halvt år,
kände faktiskt igen mig trots skyddskläder och
allt, säger Magnus med ett leende.

VI ÅTERVÄNDER FRÅN Öland till Kalmar.
Magnus ligger före tidsschemat vilket gör att vi
kan stanna vid brofästet och titta på de havs-
örnar som alltid håller till där. Vi ser ett par
stycken som sitter på en liten holme. Under
bron finns det gott om sjöfågel, mest vigg. 

– Ett trettiotal havsörnar brukar hålla till
här. Ornitologerna har full koll på dessa, berät-
tar Magnus. Det finns naturligtvis en risk att
örnar kan bli smittade eftersom de lätt kan fälla
en sjuk vigg som blir på efterkälken när flocken
lyfter. Vi har fått rapport om en fågel här som
visade sjukligt beteende. Kommunens jägare
fick skjuta den. 

– Vi kommer antagligen att få leva med
hotet från fågelinfluensan under lång tid fram-
över och det krävs kontinuerlig samverkan på
alla nivåer, allt från frivilliga ornitologer till kust-
bevakningen, för att ha läget under kontroll,
säger Magnus som följt med ett av kustbevak-
ningens spaningsflygplan och även i polisens
helikopter. 

– Tyvärr skrämmer helikoptern lätt fåglarna
på flykten och det krävs mycket god sikt för att
kunna göra några iakttagelser av enstaka fynd.
Det krävs nästan att en grupp fåglar är döda för
att man skall upptäcka dem från luften, kom-
menterar han.

Det är mycket kust som ska bevakas och

Magnus arbetar i en del av landet som är rikt
på fågel. Här finns förutom långa kustremsor
den välkända forskningsstationen Ottenby
som numera även är kontrollstation för EU.
När flyttfåglarna börjar anlända kommer det
att genomföras en omfattande provtagning där.

TROTS ATT MAGNUS BERÄTTAR att han var
oförberedd på att något sådant här skulle
kunna inträffa, påstår han att han inte känt sig
speciellt stressad…?

– Nej, jag har inte det. Jag tycker att stödet
från länsstyrelsen i Kalmar har varit bra, de
som har sin näring inom fjäderfäproduktionen
har ”hållit sig lugna” och verkar förstå vad det
handlar om. De frågor jag fått från äggprodu-
centerna har visat att man både förstår allvaret
och att man tagit till sig den information som
gått ut. Även allmänheten verkar ganska kun-
nig och ställer ”bra” frågor. Men trots det tror
jag ändå inte att folk riktigt begriper vilka kon-
sekvenser det skulle få om influensan spreds till
tamfåglarna. 

Magnus roll i bekämpningen har ingen for-
mell titel. Att just han blev den som fick ta på
sig ansvaret i Oskarshamn har troligen sin för-
klaring i hans yrkesmässiga bakgrund.

Förutom veterinärutbildningen (gick ut
1992) har Magnus även militär utbildning och
har arbetat som yrkesofficer. Utövandet av
veterinäryrket är mångfacetterat. Magnus bör-
jade som distriktsveterinär, fortsatte efter ett
avbrott som officer som besiktningsveterinär
på slakteri ett par år, kom sedan tillbaka till
distriktsveterinärorganisationen för att så små-
ningom bli officiell veterinär i Kalmar på halv-
tid, utökat med jourtjänstgöring i Karlskrona
samt en halvtid som laboratorieveterinär. Han
har alltså kunskaper i många av de områden
som berörs i influensabekämpningen.

– Jag tycker det är väldigt stimulerande
arbetsmässigt att ha flera tjänster. Jag arbetar
med obduktioner (upp till 150 kg) och bak-
terieprover, mastitdiagnostik med mera på 
labbet. Som tur är har det varit ganska lugnt
där just nu. På stationen i Karlskrona har jag
smådjur en dag i veckan samt jourer och sedan
blir det att vara pappersveterinär för resten. Jag
tyckte att arbetsveckorna som distriktsveterinär
på heltid blev alltför långa, i snitt 60 timmar i
veckan. Det går ut över familjelivet alldeles för
mycket, menar Magnus. 
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Magnus hade nytta av sin
militära utbildning när han
hamnade mitt i hetluften 
i Oskarshamn. Här väntar
hemvärnsmännen på
instruktioner. 
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VI ÄR TILLBAKA I KALMAR där ett snabbt
stämpelbesök hos en exporthäst ska klämmas
in i programmet. 

– Här har jag jobbat som stuteriveterinär en
gång i tiden, säger Magnus och lägger därmed
till ytterligare en veterinär verksamhet som han
glömde nämna tidigare. En bit ifrån stuteriet
ligger en jätteanläggning med höns. Diskus-
sionen om fåglarna tar fart igen.

Vad händer nu?
– Vi har trappat ned sökandet efter sjuka

och döda fåglar. Efter den första veckans inten-

siva arbete, letade vi varannan dag den andra
veckan. Därefter har vi sökt av skyddszonen
varannan vecka och så kommer det att fortsätta
tillsvidare. Det är en resurskrävande verksam-
het och bortsett från de allra första dagarna har
hemvärnet ställt upp med personal hela tiden. 

Det är dags att avrunda dagen. Magnus ska
iväg på ett möte med sina kolleger på stationen
i Karlskrona. Sedan ska han äntligen få till-
bringa kvällen hemma med sin familj.

Vad tror du händer härnäst? 
– Jag tror att vi får lära oss att leva med att

det finns influensa bland de vilda fåglarna. För
varje ny art som drabbas kommer spridningen
att bli allt större. Med nuvarande restriktioner
bör vi klara oss från att tamfåglar drabbas.
Däremot finns det en del tveksam hantering
med halvtama änder och fältfågel som föds upp
för jakt. Hur dessa ska hanteras är i dagsläget
inte klart, avslutar Magnus.  ■
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Jag tror att vi får lära oss att
leva med att det finns influensa
bland de vilda fåglarna.

Efter en riktigt tuff arbets-
period ska Magnus äntligen
få tid att åka hem och
umgås med familjen.
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Horners syndrom (HS) är en grupp
kliniska symtom som är resultatet
av förlust eller avbrott på den 
sympatiska nervförsörjningen av
öga och orbita. Dessa symtom
inkluderar mios, enoftalmus, ptosis
av ögonlocken och framfall av 
tredje ögonlocket. Litteraturstudien
beskriver anatomiska och fysiolo-
giska grunder, symtom, de mång-
facetterade etiologierna till HS samt
diagnostiska möjligheter inklusive
farmakologisk lokalisering av skadan.

Artikeln utgör författarens examens-
arbete för specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar.

INLEDNING
Horners syndrom (HS) orsakas av funk-
tionell sympatisk denervation av öga
och orbita. Sympatiska nervsystemet
upprätthåller normal tonus i m dilatator
pupillae, muskler i ögonlocken (inklusive
tredje ögonlocket) och muskler i perior-
bita (8, 11). Bortfallet resulterar i bland
annat mios, framfall av tredje ögonlocket,
minskad ögonöppning och enoftalmus.
Den schweiziske oftalmologen Johann
Friedrich Horner var 1869 den första att
rapportera ett humanfall av sjukdoms-
syndromet som kom att bära hans

namn. Francois Pourfour du Petit fram-
ställde experimentellt 1727 symtom-
bilden hos hund (20). HS finns även
beskrivet hos bland annat katt, nötkrea-
tur och häst (8, 20).

Dessa patienter kommer ofta till kli-
niken som ögonfall men orsaken till
symtomen står att finna utanför ögat.
Ögat tjänar som ett fönster för nerv-
systemet. HS anses inte vara ett ovan-
ligt, kliniskt fynd (11, 16).

Artikeln beskriver bakomliggande
anatomi, symtombilden och orsaker till
HS hos hund. Den beskriver också möj-
ligheterna att diagnostisera och lokalisera
skadan på den sympatiska nervbanan.

ANATOMI OCH FYSIOLOGI     
Sympatikus utgör tillsammans med para-
sympatikus det autonoma nervsystemet

(ANS). Övercentra för ANS ligger inom
hypotalamus. Den sympatiska försörj-
ningen av ögat kan schematiskt delas in
i tre delar: central, preganglionär och
postganglionär (8, 19, 20). Dessa
benämns också första, andra och tredje
ordningens neuron (15) (Figur 1). 

Centrala sympatiska neuroner utgår
från bakre, laterala hypotalamus och
skickar sina axoner via hjärnstammen
och sidosträngen, funiculus lateralis, i
cervikala ryggmärgen. De centrala sym-
patiska neuronerna kopplar över till pre-
ganglionära neuroner i ryggmärgens grå
substans i höjd med T1 till T3 (8, 19).
De preganglionära neuronernas axoner
följer spinalnervernas ventrala rötter ut
ur ryggmärgen. Strax efter att de ventrala
och dorsala nervrötterna har förenats
avgår preganglionära nervtrådar som

ANNETTE ANDERSSON, leg veterinär, klinikveterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar.*
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FIGUR 1. Schematisk bild av ögats sympatiska nervförsörjning.              = centralt neuron,
= preganglionärt neuron,               = postganglionärt neuron.
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ramus communicans albus och förenas
med sympatiska gränssträngen (8, 9, 19)
(Figur 2). Gränssträngen består av paral-
lella rader av ganglier längs ryggradens
ventralsida från parotisregionen till
svansen (10). De preganglionära neuro-
nernas axoner följer torakala gräns-
strängen och passerar genom ganglion
cervico-thoracicum utan synaps (8, 9,
19). Axonbuntarna passerar här mycket
nära ytan på kraniala lungloben (19)
och fortsätter sedan i samma bindvävs-
skida som nervus vagus. 

I ganglion cervicale craniale, kaudo-
medialt om bulla tympani, kopplar det
preganglionära neuronets axon över till
postganglionära neuroner (9, 19). När
postganglionära axoner lämnat ganglion
cervicale craniale bildar de ett plexus runt
a carotis interna (19). De postganglio-
nära neuronernas axoner fortsätter
därefter dels genom mellanörat och 
dels medialt om bulla tympani (2).
Axonerna passerar genom kraniet och
förenas med den oftalmiska grenen av n
trigeminus. Båda nerverna fortsätter mot
orbita, där sympatiska postganglionära
axoner avgår till m dilatator pupillae,
muskler i orbitas omgivning, glatt mus-
kulatur i ögonlocken samt blodkärl i

ansikte och öra (2, 7, 9). Noradrenalin
fungerar som transmittorsubstans vid
den sista synapsen (10). 

Sympatiska efferenta nerver upprätt-
håller normal muskeltonus i den glatta
muskulaturen i periorbita, ögonlocken
inklusive tredje ögonlocket och m dila-
tator pupillae (9). Normal sympatikus-
tonus håller ögongloben framskjuten,
tredje ögonlocket tillbakadraget, pupillen
partiellt vidgad och underlättar vidgan-
det av ögonöppningen (15, 16).

ETIOLOGI
Rapporter har visat att hos ca 50 pro-
cent av hundarna med HS kan orsaken
fastställas (13, 16). När ingen bakomlig-
gande orsak till HS hittas benämns till-
ståndet som idiopatiskt (11). Eftersom
idiopatisk HS står för ca 50 procent av
fallen, utgör dessa hundar den enskilt
största gruppen ur etiologisk synvinkel
(16). Farmakologisk testning föreslår att
skadan är preganglionär (2, 4, 11). 

I de fall etiologin kunnat fastställas
ses ett brett spektrum av orsaker till
syndromet, där trauma är den största
enskilda orsaken (13, 16). Hälften av
hundarna med klarlagd etiologi hade
varit med om en trafikolycka (13) och

uppvisade skador som avulsion av plexus
brachialis nervrötter vid T1-T3 (9) och
nackskador (16). 

Hos hund är ökande ålder, högre än
tio år, en predisponerande faktor för att
utveckla HS (13) (Figur 3). Varken hos
hund eller katt har något samband mel-
lan HS och kön, ras eller affekterad sida
rapporterats (13, 16).

Kongenital HS har beskrivits hos en 
i övrigt normal basset hound-valp. Sym-
tomen kvarstod vid sex månaders ålder.
Orsaken kunde inte fastställas.

Idiopatisk HS 
I två rapporter från Storbritannien har
idiopatisk HS beskrivits främst hos 
golden retriever (2, 4). Av totalt 155 fall
av HS var 110 golden retrievers eller
korsningar mellan golden retriever och
labrador retriever (4). Hos 100 av dessa
(91 %) hittades ingen orsak till sym-
tomen. Flertalet (95%) drabbade var
hanhundar, intakta eller kastrerade (2,
4). Samtliga fall hade unilaterala sym-
tom. Åldern varierade mellan fyra och
13 år (2).

Hos de 45 hundar som var av annan
ras var det endast i tio fall (22 %) som
orsaken inte kunde fastställas. 

En rapport beskriver tillståndet hos
sju collies i Argentina. Collie är en till
antalet liten ras i landet och man
föreslog att rasen kan ha en predisposi-
tion för HS (11). 

HS med känd etiologi 
Skador på de olika neuronerna ger upp-

➤

12 N U M M E R  5 • 2006 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

FIGUR 2. Schematisk närbild av preganglionära neuronets bana (             ) från rygg-
märgen (A) till sympatiska gränssträngen (E) via ventral nervrot (B), spinalnerv (C) och
ramus communicans albus (D).

FIGUR 3. Hos hund är ökande ålder, högre
än tio år, en predisponerande faktor för
att utveckla HS. 
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hov till central, preganglionär och post-
ganglionär HS eller första, andra eller
tredje ordningens HS (2, 15).

Central HS orsakas av sjukliga för-
ändringar i hjärna, hjärnstam eller rygg-
märg (12). Hjärnstamsskador är nästan
alltid associerade med HS. Torakala och
cervikala neoplasier, liksom myelomala-
cier orsakade av emboliska infarkter
eller diskkompression, kan ge skador på
det centrala neuronet (9). Ett fall av
neospora-infektion associerades med
central HS (5) men även andra infektio-
ner i CNS kan ge dessa symtom (12).

Preganglionär HS uppstår då det pre-
ganglionära neuronet skadas, oftast
genom trauma, sticksår eller kirurgi (13,
16). Hundar kan utveckla preganglionär
HS som en komplikation till cervikal
ryggmärgskirurgi. I två fall rapportera-
des högersidig HS, troligen till följd av
att de preganglionära axonerna ligger
mer blottade här än på den vänstra sidan
som skyddas av esofagus (3). Ett fåtal
fall har även rapporterats efter kirurgi i
glomus caroticum (17) samt neoplasier i
sympatiska gränssträngen, glomus caro-
ticum och thyreoidea (9, 14).

Då de postganglionära axonerna pas-
serar genom mellanörat är öronsjuk-
domar och kirurgi i området orsaker till
postganglionär HS (7, 11, 13). Otitis
media/interna och retrobulbära proces-
ser, som neoplasier och abscesser, är de
vanligaste orsakerna till postganglionär
skada (9, 12). Även öronrengörning kan
orsaka HS (16). I tidigt stadium av otitis
media kan man istället för mios se
pupilldilatation på grund av överkäns-
lighet i samband med inflammation i de
postganglionära sympatiska fibrerna i
mellanörat (7, 20). HS associerat med
trigeminusneurit rapporteras ibland
(9,18) och har även visats histopatolo-
giskt (18). 

SYMTOMBILD
Lokalisationen, typen och omfattningen
av skadan på de sympatiska nerverna
avgör vilka symtom som kommer att
framträda (19) (Figur 4).

Mios 
Mios (9), ipsilateral, av någon grad måste
vara närvarande för att diagnosen HS
ska kunna ställas. Mios uppträder direkt

efter skadan och är mest uttalad vid
postganglionär skada (19). Vid lindrig,
partiell HS är mios enda symtomet (8).
Pupillerna blir då olikstora, anisokoria.
Anisokoria är ett symtom som varierar
med bakgrundsljuset och blir mer uttalat
i mörker, då den affekterade pupillen
vidgas ofullständigt (3). Graden av
vakenhet är viktig eftersom anisokoria
är mer uttalat då djuret är upphetsat.
Pupillen kan endast vidgas så mycket
som relaxering av m sphincter pupillae
tillåter. Sista delen av dilatationen sker
aktivt genom m dilatator pupillae-arbete
(19). Pupillen vidgar sig långsammare
än pupillen på det friska ögat. Fenomenet
kallas ”dilatation lag” på engelska (21).

Framfall av tredje ögonlocket 
Framfall av tredje ögonlocket är resulta-
tet av denervation av två glatta muskler
i blinkhinnan. Framfall av tredje ögon-
locket är efter mios det oftast förekom-
mande symtomet (19). Tredje ögonlocket
faller dessutom fram passivt då ögat dras
in i orbitahålan (20).

Ptsosis 
Ptsosis, sänkning av övre ögonlock,
orsakas av förlust av sympatikustonus
till Müllers muskel. I de fall när undre
ögonlocket är involverat blir det istället

upplyft, omvänd ptosis (20).
Ptosis leder till en minskad ögonöpp-

ning till följd av hängande övre ögon-
lock och förstärks ibland även av
omvänd ptosis (19, 20).

Enoftalmus 
Enoftalmus, insjunken ögonglob, är
resultatet av denervation och efterföl-
jande relaxation av orbitalmusklerna
som omsluter och är en del av periorbita
(9, 19, 20). Muskelkontraktionen för i
normalfallet ögat framåt (15). När den
sympatiska innervationen inte kan stimu-
lera orbitalmusklerna drar m retractor
bulbi, som utövar en antagonistisk
effekt, följaktligen ögat in i orbitahålan
(19, 20).

Övriga symtom 
Övriga symtom inkluderar ett lindrigt
minskat intraokulärt tryck (1, 15). Perifer
vasodilatation kan ge värmeökning i
öronlappen och dilatation av konjunkti-
valkärl (3, 9, 15).

I en studie från USA uppvisade samt-
liga 74 hundar och 26 katter mios i det
affekterade ögat. De flesta hade också
åtminstone framfall av blinkhinnan.
Enoftalmus och ptosis var vanliga men
mindre konsekventa fynd (13). Den
absoluta majoriteten av redovisade fall ➤
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FIGUR 4. Golden retriever med Horners syndrom på höger öga. Bilden visar framfall av
tredje ögonlocket, enoftalmus och ptosis. 
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hos hund och katt rapporteras vara uni-
laterala (2, 4, 11, 13, 16), medan ett
fåtal fall av bilateral HS har beskrivits
vid grav ryggmärgsskada (9).

Djurslagsvariationer 
Hos större djur är ofta ögonsymtomen
inte så tydliga. Ptosis är oftast det mest
framträdande. Mios och framfall av
tredje ögonlock är mer diskreta symtom.
Hos häst, nöt, får och get observeras
unilateral, kutan hypertermi på hals och
huvud. Hypertermin är speciellt uttalad
på öronlappen. Unikt för genus Equus
är en kraftig ipsilateral facial svettning.
Hos nötkreatur ses ipsilateralt avsaknad
av svettning på planum nasale (9, 20).

Katter kan uppvisa ojämn pigmente-
ring av iris (heterokromasi). Sekundärt
till perifer vasodilatation har man hos
siameskatter uppmärksammat färgför-
ändringar i pälsen (13).

Hos människa ger denervation av
svettkörtlarna upphörd svettning (an-
hidros) i ansiktet. Detta är mest uttalat i
akutfasen. Svettkörtlarna svarar efter
hand kraftigare på cirkulerande kateko-
laminer. Iris heterokromasi har rappor-
terats hos människor med HS, främst
hos patienter med kongenitala lesioner.
Det affekterade ögat blir hos blåögda
mörkare och hos brunögda ljusare (21).

HS associerat med andra neuro-
logiska symtom 
HS kan förekomma som ensamt symtom
men kan också beroende av orsak 
associeras med andra neurologiska bort-
fallssymtom (9, 12, 13, 21) (Tabell 1).
Skador på centrala neuronet åtföljs
oftast av allvarliga bortfallssymtom (9,
12, 13).

DIAGNOSTIK
Utredning av patienter med Horners
syndrom syftar dels till att ställa diagno-
sen och dels till att lokalisera skadan.
Den kliniska bilden är också avgörande
för fortsatt utredningsgång (21).

Utredning 
I rapporter som redovisar ett större antal
hundar med HS har man följt en utred-
ningsgång med en allmän klinisk under-
sökning, inklusive öronundersökning,
samt fullständig oftalmologisk och

neurologisk undersökning (2, 4, 11).
Röntgen av främre thorax, nacke och
skalle/bulla tympani och hematologisk/
klinisk kemisk undersökning inklude-
rande komplett hematologisk profil,
biokemiska parametrar och tyreoidea-
hormoner/funktionstest utfördes på alla
(4) eller på en del av hundarna (2, 11,
15) (Figur 5). Datortomografi och endo-
skopi av bulla tympani kompletterade
utredningarna i enstaka fall (4).

Farmakologisk lokalisering av skadan
gjordes med fenylefrin (2, 4, 11, 13)
respektive adrenalin (16).

Farmakologisk lokalisering och 
diagnostisering 
Farmakologiska tester kan användas för
att konfirmera HS och för att anatomiskt
lokalisera skadan som orsakar sympatisk
denervation (21). Lokal instillation av
adrenalin, fenylefrin, hydroxiamfetamin
samt kokain har använts både på män-
niska och på hund i syfte att farmakolo-
giskt lokalisera skadan vid HS (11, 21). 
Farmakologiska tester utförs alltid på
båda ögonen. Det friska ögat används
som kontroll. Testerna bör utföras i lugn
miljö och på en likaledes lugn patient.

Detta för att förhindra frisättning av
neurohumorala substanser som påverkar
pupillen (20). 

Förlust av corneaepitelets integritet
ger ökad permeabilitet speciellt för
direktverkande sympatomimetika, vilket
medför att t ex tonometri bör göras efter
de farmakologiska testerna. Eftersom de
farmakologiska substanserna kan störa
varandra bör det förflyta minst 24 tim-
mar mellan tester som utförs med olika
substanser (20).

Kokain
Sexprocentigt kokain konfirmerar en brist
på sympatikusinnervation av pupillen.
En sympatikusdenerverad pupill dila-
teras inte alls alternativt till en ringa del
jämfört med motstående, friskt öga vid
lokal applikation. Orsaken till detta är
att kokain blockerar återupptaget av
noradrenalin i m dilatator pupillae. Detta
resulterar i en ackumulering av neuro-
transmittor vid receptorerna. Kokain
har ingen direkt verkan på muskeln eller
frisläppandet av noradrenalin. Om sym-
patikusinnervationen inte alls fungerar
kommer det varken att frisläppas eller
ackumuleras transmittorsubstans och
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Lokalisation Lesion Associerat neurologiskt
bortfall

Cervikal ryggmärg Extern skada Tetraplegi-spastisk, dyspné
Fokal leukomyelomalaci på grund av Hemiplegi-ipsilateral, spastisk
embolisk infarkt, diskkompression

T1-T3 ryggmärg Extern skada Bak- och frambenspares 
Neoplasi eller paralys med LMN* 
Fokalpoliomyelomalaci på grund av deficit i framben och 
embolisk infarkt UMN** deficit i bakben

T1-T3 ventrala rötter Avulsion av rötter till plexus brachialis Plexus brachialis-pares eller
paralys av sammas sida fram-
ben 

Proximala spinalnerver

Mellanörats kavitet Otitis media Tecken på perifer vestibulär 
Neoplasi störning: ipsilateral ataxi, 

huvudlutning, nystagmus och
ibland ansiktsförlamning eller 
halvsidig spasm i ansiktet

Retrobulbär Kontusion Varierande grad av kontusion 
av synnerv och nerver till 
ögonmuskler

Tabell 1. HORNERS SYNDROM – SKADANS LOKALISATION OCH SAMBAND MED ANDRA NEUROLOGISKA

BORTFALL.

*Lower Motor Neuron   ** Upper Motor Neuron
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därmed kvarstår miosen. Om avbrottet
är partiellt kan det uppstå en mild myd-
riasis (19, 20). En ex tempore-beredning
av kokain kan fås i olika styrkor
(Kristina Odensvik, personligt medde-
lande, 2005).

Hydroxyamfetamin
Enprocentig hydroxyamfetamin är ett
indirekt verkande sympatomimetikum
som orsakar frisättning av noradrenalin
från de adrenergiska nervändarna. Denna
test kan användas för att skilja ut en
postganglionär skada. Vid en central
eller preganglionär skada fås mydriasis i
både det affekterade ögat och i kontroll-
ögat. Om skadan är postganglionär är
mängden noradrenalin antingen reduce-
rad eller saknas helt beroende på skadans
durationen och direkta påverkan på nerv-
ändarna (19, 20). Vid testning med
hydroxiamfetamin upprepas tillförseln
av droppar i båda ögonen tills kontroll-
ögats pupill är dilaterad. Testen kan ta
upp till en timme att genomföra.
Kraftigt pigmenterade irisar kan kräva
ett större antal droppar eller ökad kon-

centration, upp till fem procent (20).
Tillgängligheten är ett problem.

Hydroxiamfetamin ingår inte i någon ex
tempore-beredning och finns inte heller
registrerat i Europa (Kristina Odensvik,
personligt meddelande, 2005).

Fenylefrin och adrenalin
Tester med direktverkande sympatomi-
metika, fenylefrin och adrenalin, bygger
på denerveringshypersensitivitet hos det
affekterade ögat. Vid en postganglionär
skada på sympatikus uppkommer en
överkänslighet i effektorcellerna. Det
affekterade ögat svarar på en låg och i
vanliga fall ineffektiv koncentration av
medicinerna (19).

En droppe fenylefrin (10 %) (Phenyle-
phrine hydrochloride Chauvin, Novartis
Ophtalmics) ger inom fem till åtta
minuter mydriasis och retraktion av
tredje ögonlocket. Vidare försvinner
eventuell ptosis (20). Andra uppger att
mydriasis uppnås inom 20–25 minuter
vid preganglionär skada och inom
40–45 minuter vid postganglionär skada
(2, 4, 12, 15). I ett öga med central

Horners syndrom eller i ett friskt öga
uppnås mydriasis efter 60–90 minuter
(15). Mot detta har ställts att ögats svar
på fenylefrin kan vara inkonsekvent 
vilket gör bedömningen subjektiv (12).

Adrenalin (0,001–0,1 %) ger ingen
reaktion i det friska ögats pupill.
Adrenalin 0,001 procent ger en vidg-
ning av pupillen på ett öga med en post-
ganglionär skada inom 20 minuter. Vid
en preganglionär skada kommer svaret
efter 30–40 minuter (1, 9). Högre kon-
centration av adrenalin ger ett snabbare
svar och en större ökning av pupillens
diameter (1). Problem vid användningen
av adrenalin är att det har en dålig pene-
trationsförmåga av kornea, samt att
känsligheten för adrenalin är individuell
(13, 19).

DIFFERENTIALDIAGNOSER
Det finns tillstånd beskrivna som delvis
uppvisar samma symtom som vid HS.
Skador på n infratrochlearis leder till
ptosis och framfall av tredje ögonblocket
men inte till mios. Dysautonomi hos
tredje ögonlocket är ett idiopatiskt till-
stånd som oftast ger bilaterala symtom
med framfall av tredje ögonlocket. Alla
tillstånd som förändrar orbitas volym
eller ögats position kan passivt orsaka
lägesförändringar av tredje ögonlocket.
Förlamning av n oculomotorius orsakar
ptosis och minskad ögonöppning (20).
Anisokoria kan vara följden av intrakra-
niellt trauma. Vid dessa tillstånd ses ofta
en kraftigt miotisk pupill medan den
andra pupillen är mydriatisk. Unilate-
rala ögonsjukdomar ger ofta upphov till
olikstora pupiller. Mios förekommer vid
irit och mydriasis vid glaukom, senil
irisatrofi och skador på synnerv och
näthinna (8, 9).

BEHANDLING OCH PROGNOS 
Behandling kan bli aktuell i de fall man
kunnat fastställa etiologin. Behand-
lingen riktas mot bakomliggande orsak
(21). Hundar med idiopatisk HS
behandlas i regel konservativt (2, 4). I
de fall då framfall av tredje ögonlocket
ger försämrad syn kan symtomatisk
behandling med tioprocentig fenylefrin
ögondroppar sättas in (2).  

Graden av den neurologiska skadan
och graden av skadans progressivitet ➤
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FIGUR 5. Röntgen av främre thorax, nacke och skalle/bulla tympani ingick i den utred-
ningsgång som redovisas i litteraturen.

SVT nr 5-06 low  06-04-10  12.38  Sida 15



styr om sjukdomen är reversibel (16).
Avulsion av de sympatiska nerverna eller
invasion och sönderfall på grund av
neoplasi eller infektion är ofta irreversi-
belt. Däremot kan de kliniska symto-
men förväntas vara övergående när det
gäller orsaker som sträckning, kontusion
och inflammation (16). 

Tiden för tillfrisknande har visats
variera från 24 timmar till 30 veckor
med ett genomsnitt på 8,3 veckor. Inom
denna tidsrymd hade de kliniska sym-
tomen hos 25 av 33 (76 %) hundar 
avklingat helt (Figur 6). Tiden för till-
frisknande var kortast för de djur där
HS orsakats av trauma och längst för
dem med HS av iatrogent eller idio-
patiskt ursprung (16). Recidiv förefaller
vara mycket ovanliga (4).

Vidare rapporteras att hundar med
idiopatisk HS återhämtat sig helt eller i
alla fall delvis efter 16 veckor (2, 4). Alla
var symtomfria sex månader efter första
undersökningen (4).

DISKUSSION 
Orsakerna till HS är om än inte oänd-
liga så väldigt många och ofta svårut-
redda. Ett diagnostiskt problem är också
att symtombilden kan variera. Det är
därför inte oväntat att litet har skrivits
om prevalensen av HS, även om det
angivits att HS hos hund inte är ett
ovanligt fynd (16).

Syftet med utredningen vid HS är
dels att ställa diagnosen och dels att
lokalisera lesionen. Det är också viktigt
att identifiera de behandlingsbara fallen
och fastställa i vilka fall sjukdomen inte
är behandlingsbar (12). Utredningen
handlar i regel snarare om att successivt
kunna utesluta olika etiologier än att
fastställa en specifik, lättidentifierad
grundorsak. Förutsättningar för fram-
gångsrik utredning av hundar med HS
är att vara väl förtrogen med anatomin
och den ibland komplexa symtombil-
den. Detta kräver att patienterna också
undersöks med avseende på subtila mus-
kelasymmetrier och rörelsestörningar
som tyder på andra neurologiska bort-
fall. Utredningen måste därför grundas
på en noggrann allmän, klinisk under-
sökning. Noggrann öroninspektion samt
särskild oftalmologisk och neurologisk
undersökning bör ingå. Resultatet av

dessa bestämmer vidare bilddiagnostisk
utredning samt klinisk kemisk och
hematologisk undersökning.

Farmakologiska tester rekommenderas
som hjälp för att fastställa och lokalisera
skadan som orsakar HS (9, 10, 19). Det
finns dock ingen vedertagen rekommen-
dation för användningen av farmakolo-
giska tester för diagnostik och lokalise-
ring av HS (11). Ögats respons på olika
farmaka kan variera och bedömningen
blir därför något subjektiv (12). Att vissa
farmaka, t ex hydroxiamfetamin är
mycket svårtillgängliga, begränsar också
utredningsmöjligheterna.

All ansträngning bör göras för att
fastställa definitiv orsak, samtidigt som
det måste accepteras att orsaken till HS
inte hittas i alla fall. Enligt litteraturen
är ca hälften av fallen hos hund spontan,
idiopatisk HS (13, 16).

SUMMARY
Horner’s syndrome in the dog 
– a literature review
Horner’s syndrome (HS) is a group of
clinical signs that result from loss or
interruption of sympathetic inner-
vations to the globe and orbita. These
signs include miosis, enophtalmus, 
ptosis of the eyelids and protrusion of
the third eyelid. This literature review

describes the anatomy, clinical signs,
multiple causes of HS and diagnostic
possibilities including pharmacological
localization of the lesion. 

The sympathetic innervations to the
eye and orbita can be divided into three
neurons: central, preganglionic and
postganglionic.

The sympathetic pathway can be inter-
rupted anywhere along its course from
hypothalamus to the nerve endings in
the eye and orbita. Depending on the
location and nature of the lesion, HS
can occur in isolation or in association
with other neurological deficits.

The cause of HS cannot be determined
in approximately half of affected dogs.
These cases are classified as idiopathic
HS.

HS is not an uncommon finding in
dogs. HS is induced by several causes but
rarely associated with life-threatening
disorders. The prognosis for recovery is
good, but recovery may require weeks to
months.

TACK
Tack till Björn Ekesten, SLU för all hjälp
under arbetets gång. Tack Ida Möller, min
”ögonkonsult” för alla råd.

Tack till min man Lars för hjälp med
illustrationerna.
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FIGUR 6. Tiden för tillfrisknande har visats variera från 24 timmar till 30 veckor. Inom
denna tid hade i en studie de kliniska symtomen hos drygt 70 procent av hundarna 
avklingat helt.
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Elisabeth Hemberg 
europeisk specialist 
❘❙❚❘ Veterinär Elisabeth Hemberg, Hjort-
kvarn, fick i mars det europeiska specia-
listbeviset Diplomate European College

for Animal Reproduction (ECAR), subfield
equine. Examinationen ägde rum i Gent,
Belgien. Elisabeth Hemberg är i och med
godkänd examen den enda svenska 
veterinären med europeisk specialistkom-
petens i reproduktion för djurslaget häst.
Det finns dessutom en handfull andra
svenskar med motsvarande specialisttitel
på andra djurslag.

För att bli europeisk ”diplomate” i djur-
reproduktion krävs att man skrivit minst
tre vetenskapliga artiklar under de senaste
tre åren, godkända för publikation i 
referee-granskade tidskrifter. Vidare krävs
omfattande egna studier, dels i reproduk-
tion för alla djurslag, dels mer fördjupat
inom det egna djurslaget. För Elisabeth
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binerade med klinisk verksamhet som 
privatpraktiserande veterinär. För att
behålla titeln fordras dessutom fortlöpande
vetenskaplig meritering som ska redovisas
vart femte år.

– Jobbigt men samtidigt mycket stimu-
lerande, kommenterar Hemberg.  ■

moxidektin

Cydectin® vet., oral gel,
moxidektin, 18,9 mg/g
Förpackning: 1x12,2 g 
och 10x12,2 g (recept)

...med effekt mot rundmaskar 
och styngflugans larver.

Cydectin vet är det enda
avmaskningsmedlet till häst 
som i normal dos har effekt 
mot tidiga inkapslade L3 
larvstadier av små blodmaskar.*

Avmaska 
med

Cydectin® vet.
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❘ ❙ ❚ noterat

Har du varit hos fotografen?

Det är några dagar kvar – den 1
maj vill vi ha ditt foto samt dina
personuppgifter till porträttgalle-
riet ”Sveriges Veterinärer 2006”.

Vi vill naturligtvis ha ett så kom-
plett porträttgalleri som möjligt.
Du som ännu inte skickat in dina
uppgifter och foto, passa på att
göra detta nu! Om du redan
skickat in uppgifter, men fått en
ny tjänst sedan dess, kan du
också komplettera uppgifterna
genom att kontakta förbunds-
kansliet via e-post office@svf.se. 

Så vänta inte
– det dröjer ca tio år tills nästa

porträttgalleri kommer ut!

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

Om du glömmer att skicka in
ditt foto kommer det att se
ut så här bredvid ditt namn i
porträttgalleriet. Skynda dig
därför att komplettera dina
uppgifter med ett fotografi!
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Avvänjningen innebär en stor
omställning för köttraskalvar, då de
abrupt berövas både möjligheten
att dia och den sociala kontakten
med sina mödrar. I denna artikel
beskrivs ett försök med en successiv
avvänjningsmetod, vilken från fram-
för allt djurskyddssynpunkt framstår
som ett gott alternativ till den kon-
ventionella avvänjningsformen.
Studien utgör försteförfattarens
examensarbete under veterinärut-
bildningen.

BAKGRUND
Svenska dikalvar föds huvudsakligen
under mars–april och de avvänjs van-
ligen i september. Avvänjningen sker
genom att korna och kalvarna abrupt
flyttas isär och därefter inte längre tillåts
ha någon kontakt med varandra. Sepa-
rationen utlöser en kraftig stressreaktion
hos både kor och kalvar, eftersom djuren
inte helt har hunnit knyta upp de starka
sociala banden mellan sig. Kalvarna har
vid den här tiden inte heller slutat dia
och korna är därför inte i sin. Som en
följd av detta råmar både kor och kalvar
intensivt och framför allt kalvarna upp-
visar stor rastlöshet. Försök har gjorts i
några få studier att minska den negativa
påverkan som sker på dikalvar efter av-
vänjning, men med varierande resultat.

Den undersökning som presenteras

här grundar sig på att när kalvar avvänjs
utan mänsklig inblandning hindras de
enbart från att dia, men tillåts att ha en
fortsatt social kontakt med sina mödrar.
Målet var därför att under praktiska fält-
mässiga förhållanden använda en stegvis
avvänjning av köttraskalvar i stället för
en direkt och abrupt avvänjning.
Genom att under en kort period förse
kalvar med nosbrickor var tanken att
göra det möjligt för dem att ha fortsatt
social kontakt med sina mödrar, men
förhindra dem från att dia innan de helt
separerades ifrån korna (Figur 1).
Hypotesen var att en sådan stegvis

avvänjning skulle innebära en lugnare
avvänjning, mindre sjuklighet och bättre
tillväxt.

TVÅSTEGSAVVÄNJNING
Försöket genomfördes hösten 2005
under praktiska fältförhållanden i en
Charolaisbesättning nära Uppsala. För
att undersöka effekterna av de olika
avvänjningsmetoderna jämfördes 15
kalvar, som avvandes i ett steg (Grupp
1), med 15 kalvar, som avvandes i två
steg (Grupp 2). Kalvarna i Grupp 1 flyt-
tades abrupt ifrån sina mödrar på van-
ligt sätt, medan kalvarna i Grupp 2 fick

ANNA SVENSSON, leg veterinär och  LENNART SÖDERQUIST, leg veterinär, docent.*

Tvåstegsavvänjning av köttraskalvar med
hjälp av nosbricka

❘ ❙❚ vetenskap

➤
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FIGUR 1. Kalv som med hjälp av nosbricka förhindras från att dia sin mor. 
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gå kvar ytterligare fem dagar med sina
mödrar. Kalvarna i den senare gruppen
försågs istället med nosbrickor, som
hindrade dem från att komma åt spe-
narna (steg ett i tvåstegsavvänjning).
Efter fem dagar flyttades även korna och
kalvarna i Grupp 2 isär (steg två i två-
stegsavvänjningen).

NOSBRICKOR
Nosbrickorna som användes var av
modell QuietWean (Figur 2). De är
helgjutna i lättviktsplast, väger endast
18 g och placeras med en skänkel i var-
dera näsborren utan att penetrera näs-
skiljeväggen. Nosbrickorna påverkar inte
kalvarnas förmåga att äta, dricka eller ha
annan fysisk kontakt med sina mödrar
och skadar heller inte kalvarna på något
sätt.

FÖRSÖKSUPPLÄGGNING
För att kunna registrera hur stor andel
av dygnet som kalvarna låg ned, stod
upp och gick, respektive hur många steg
de tog under de första tio dygnen,
utrustades en del kalvar med en liten
aktivitetssensor. Sensorerna var av modell
IceTag, vägde 130 g och fästes med
hjälp av ett brett kardborreband mellan
has och kota på nio kalvar i varje grupp

(Figur 3). Under dag 1, 2, 6 och 7 stu-
derades kalvarnas beteende (äter, idisslar
och råmar, Figur 4). Dag 0, 5, 10, 15
och 45 bedömdes kalvarnas hull enligt
en femgradig skala och deras kropps-

temperatur mättes. Vidare vägdes kal-
varna vid flera tillfällen under försöket
(dag 0, 5, 10, 15, 25, 35 och 45). 

FÖRDELAR MED TVÅSTEGS-
AVVÄNJNING 
Vi kunde inte se någon säker skillnad
mellan de olika grupperna i deras hull,
kroppstemperatur eller hur mycket tid
de ägnade åt att äta respektive idissla.
Däremot såg vi en tydlig och statistiskt
signifikant skillnad mellan kalvgrupperna
i hur mycket de råmade och rörde sig
efter avvänjningen, samt i tillväxt. 

Råmande
I Grupp 1 sågs en signifikant ökning i
antalet registreringar av beteendet
råmande för dag 1 och 2 efter avvänj-
ningen. Någon motsvarande ökning
sågs aldrig för råmandet i Grupp 2. De
stegvis avvanda kalvarna råmade endast
en bråkdel (2,6 % efter steg ett, respek-
tive 0,6 % efter steg två i avvänjningen)
av vad de abrupt avvanda kalvarna i
Grupp 1 gjorde.

Aktivitet
Stora skillnader sågs mellan grupperna
när det gäller hur mycket de rörde sig.

➤
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FIGUR 2. Nosbricka (modell QuietWean) som användes i försöket.
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FIGUR 3. Kalv med aktivitetssensor som registrerar hur lång tid som kalven låg ned, stod
upp och gick, respektive hur många steg den tog under de första tio dygnen.
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Skillnaden var särskilt markant under de
första två dygnen, då de successivt av-
vanda kalvarna höll sig betydligt lugnare
än de som avvants abrupt (Figur 5).

Under dygn ett gick kalvarna i Grupp

1 ungefär fyra gånger så mycket som
kalvarna i Grupp 2 gjorde (gäller både
när aktiviteten uttrycks i hur stor andel
av dygnet de gick respektive hur många
steg de tog). Kalvarna i Grupp 2 till-

bringade vidare ungefär dubbelt så lång
tid med att ligga ned jämfört med vad
kalvarna i Grupp 1 gjorde. Skillnaderna
var stora även under dygn två då kalvarna
i Grupp 1 gick drygt tre gånger så mycket
som kalvarna i Grupp 2 gjorde (både i
tid och i antal steg).

Tillväxt
Då viktökningen inom grupperna jäm-
fördes över tiden fann vi att kalvarna i
den direktavvanda gruppen hade avstan-
nat helt i tillväxt mellan vägningarna
dag fem och tio. Kalvarna i den tvåstegs-
avvanda gruppen ökade däremot konti-
nuerligt i vikt under hela försöksperio-
den och hade aldrig någon motsvarande
sänkning i tillväxt.

Under de 45 dagar som försöket 
varade sågs inte någon säker skillnad i
total viktökning mellan grupperna, men
viktökningen var i absoluta tal något
större i Grupp 2 än i Grupp 1. Denna
skillnad var dock inte statistiskt signifi-
kant, vilket kan bero på att djurantalet i
studien var för lågt.

Övriga parametrar
Ingen säker skillnad kunde ses mellan
grupperna avseende deras hull, kropps-
temperatur eller hur mycket tid de 
ägnade åt att äta respektive idissla. Dock
kan det vara värt att notera att antalet
registreringar av en kroppstemperatur
39,5ºC i Grupp 2, i absoluta tal, var
färre och endast ca 70 procent av antalet
registreringar i Grupp 1.

SLUTSATS
Ser man till kalvarnas välbefinnande
framstår tvåstegsavvänjning med nos-
brickor som ett bra alternativ till den
konventionella abrupta avvänjningen.
De tvåstegsavvanda kalvarna i denna
studie råmade betydligt mindre, höll sig
avsevärt lugnare under de första två
dagarna efter avvänjning och avstannade
inte i tillväxt, till skillnad från de abrupt
avvanda kalvarna.

En successiv avvänjning med hjälp av
nosbrickor förefaller vara att föredra av
djurskyddsmässiga skäl, men förmodli-
gen även ur ekonomisk synvinkel då de
tvåstegsavvanda kalvarna aldrig avstan-
nade i tillväxt. En annan fördel är, att
nosbrickorna som användes är billiga i ➤
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FIGUR 4. Ömsesidigt beteendestudium.

FIGUR 5. Antal steg per dygn i Grupp 1 och Grupp 2 under dygn ett till och med dygn
tio – förutom dygn nio då vissa djur rymde.
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inköp och de kan efter rengöring och
desinfektion återanvändas. 

Fortsatta studier med ett större djur-
antal måste göras för att man skall
kunna slå fast om de tendenser till skill-
nader i total tillväxt och uppmätt
kroppstemperatur som sågs mellan
grupperna verkligen utgör signifikanta
skillnader. (Fullständig artikel finns på
http://epsilon.slu.se via ”sök examens-
arbeten”)

SUMMARY
Two-step weaning of beef calves with
the aid of nose tags
When beef calves are weaned abruptly 
at 5 to 6 months of age this triggers a
strong stress reaction, since the animals
have not yet untied the bonds to their
mothers or stopped suckling. The study
presented here emanates from the obser-
vation that when calves are weaned
without human interference they are
only prevented from suckling, but are
still allowed social contacts with their
mothers.

To be able to evaluate the effects of
two different weaning methods, 15 calves
were weaned in 2 steps (Group 2), by
fitting the calves with nose tags that pre-
vented them from suckling during 5
days prior to the separation of the cows
and calves. These calves were compared
with 15 calves that were abruptly 
weaned (Group 1).

The results showed that the calves
weaned in 2 steps vocalised significantly
less and kept much calmer than the
abruptly weaned calves. Moreover the
calves weaned abruptly ceased to gain
weight during a period, which the 
gradually weaned calves did not.

In conclusion, two-step weaning with
the aid of nose tags seems to be a good
alternative to abrupt weaning, not only
from an animal welfare point of view. 
In addition, the nose tags are cheap and
can be used repeatedly after cleaning
and disinfecting them.

*ANNA SVENSSON, leg veterinär, Afvelsgärde,
371 63 Lyckeby. 
LENNART SÖDERQUIST, leg veterinär, docent,
Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdel-
ningen för komparativ reproduktion, obstetrik
och juverhälsa, SLU, Box 7054, 750 07 Uppsala.

➤

22 N U M M E R  5 • 2006 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Calphon® vet.

SVT nr 5-06 low  06-04-10  12.38  Sida 22



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  5 • 2006 23

Epizteln handlar denna gång om EHEC-utbrott i Norge,

det aktuella fågelinfluensaläget, salmonellautredningen

i Sverige och mul- och klövsjuka i Turkiet. Epizteln är ett samarbete mellan SVA

och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Elisabeth Sjöberg,

SVA och Jessica Johansson, Jordbruksverket.

EHEC-UTBROTT I NORGE
Mellan den 22 januari och 10 mars insjuknade
14 barn i Norge i VTEC O103-infektion,
varav ett barn avled. Tio av barnen utvecklade
den allvarliga komplikationen HUS (hemoly-
tiskt uremiskt syndrom). Utbrottet uppdagades
den 20 februari och utredningsarbetet identi-
fierade köttfärs och korv som misstänkta smitt-
källor. Under utredningens gång uppmanades
allmänheten att slänga eller returnera icke 
värmebehandlade kyl- och frysvaror av vissa
köttprodukter som producerades under en viss
tidsperiod. Slutligen identifierades en viss typ
av korv (morrpölsa) som källa till utbrottet
genom att VTEC O103 isolerades.

Scenariot i Norge påminner om ett utbrott
årsskiftet 2002–2003 i Skåne där en icke 
värmebehandlad korv (fermenterad produkt)
visade sig vara smittkällan. Hösten 2005 var
det ett EHEC-utbrott med cirka 130 insjuk-
nade i västra Sverige. Den gången var det sallad
som var den troliga smittkällan. 

FLER FALL AV FÅGELINFLUENSA
Sedan det första påvisade fallet av högpatogen
(aggressiv) fågelinfluensa hos vilda fåglar den
28 februari i Oskarshamn har smittan påvisats
på ytterligare ett antal platser. Förutom våt-
marksfåglar har två rovfåglar, en ormvråk och
en berguv, smittats av det högpatogena H5-
viruset.

Högpatogen fågelinfluensa har även konsta-
terats hos en gräsand i ett hägn utanför
Oskarshamn, där vilda änder och fasaner föds
upp för utsättning. Ett prov av totalt 80 visade
sig vara positivt för högpatogent H5-virus.

❘ ❙❚ månadens epiztel

Ormvråk obduceras av 
Erik Ågren, SVA. 
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Beslut togs om att avliva samtliga 700 fåglar 
i hägnet. Då hägnet betraktades som en tam-
fjäderbesättning enligt EU-lagstiftningen
beslutade Jordbruksverket att inrätta så kallade
A- och B-områden. Inom dessa områden gäller
restriktioner som ska förhindra att smittan
sprids till närliggande tamfågelbesättningar.

I slutet av mars konstaterades även högpato-
gen fågelinfluensa hos en vild mink i Blekinge.
Den troliga orsaken till insjuknandet är att den
har ätit infekterad vild fågel.

SALMONELLA – ÅHUS
Episoden med salmonellasmittat foder har än
en gång bevisat hur låg ”normalförekomsten”
av salmonella är på svingårdar.

Av de över 200 gårdar som provtagits i den
nu aktuella jakten på foderburna salmonellor
har endast tre isolat varit ”icke förväntade”, dvs
inte direkt relaterbara till den aktuella kon-
tamineringen i Åhusfabriken. De salmonella-
typer som påvisades var S lexington, S schwart-
zengrund och S ohio i vardera ett prov. Detta
kan ses som ett tecken på att övervaknings-
systemet har fungerat och smittan inte har 
spridits.

Nu återstår att dra lärdomar av det som skett
och effektivisera övervakningen så att var-
ningsklockorna ska ringa snabbare och att

misstänkt kontaminerat foder inte ska kunna
nå hundratals gårdar.

MUL- OCH KLÖVSJUKA I TURKIET
Utbrott av mul- och klövsjuka (MK) serotyp A
rapporterades under hösten 2005 i Trakien,
den del av Turkiet som gränsar till Bulgarien
och Grekland. Sjukdomsutbrott har inte setts i
regionen sedan 2001, vaccinationer utförs år-
ligen av klövbärande djur.

Vidare utredning visade att virusstammen
skilde sig från de stammar som tidigare cirku-
lerat i Turkiet, men var mycket lik stammar
som isolerats i Iran under 2005. Ett nytt triva-
lent vaccin har därför tagits fram och används
nu i vårens vaccinationer. Över 100 000 mindre
idisslare och över 230 000 större idisslare har
vaccinerats.

KLASSISK SVINPEST 
Klassisk svinpest har påvisats i tre svinbesätt-
ningar i Nordrhein-Westfahlen i Tyskland. Det
är känt att sjukdomen finns hos vildsvin i
angränsande områden, men inte i direkt närhet
till utbrotten. Det är ännu oklart om utbrotten
kan kopplas till kontakt med vildsvin, för detta
krävs det ytterligare utrednings- och provtag-
ningsarbete. Tyskland vidtar nödvändiga åtgär-
der för att förhindra vidare smittspridning.  ■

■ ■  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.

SACO fortsätter nu sina inspirationsdagar för kunskapsföretagare i samarbete med medlemsförbunden,
däribland Sveriges Veterinärförbund. Seminariet är öppet för medlemmar i något av de samverkande
medlemsförbunden, egenföretagare eller den som funderar på att starta eget.

Inspirationsdag för kunskapsföretagare i Luleå
Torsdagen den 11 maj, kl 9.30–15.30
Quality Hotel, Storgatan 17, Luleå

SACO har engagerat Jur kand Ulla-Lisa Thordén som driver Republic Consulting med inrikting mot att
hjälpa företag och individer att aktivt ta kommando över sin utveckling och lönsamhet. Hon har skrivit
bökerna Bli Din Egen – en bok för företagsamma och Sälj dig själv och ta betalt.

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar men SACO debiterar 500:- för sina omkostnader om du är
anmäld, men uteblir utan att meddela detta senast den 4 maj.

Frågor besvaras av Ingrid Domeij, ingrid.domeij@saco.se.
Anmälan görs på SACO:s hemsida www.saco.se under Kalendarium 2006-05-11.

Bli din egen – och våga sälja dig själv!

SVT nr 5-06 low  06-04-10  12.38  Sida 24



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  5 • 2006 25

Ett fyraårigt fullblodssto undersöktes för lindrig
hälta sedan tio dagar tillbaka. Bilderna är
inskickade från en privat praktik i Melbourne.
Fallet är bedömt av Estelle Ågren vid avdel-
ningen för bilddiagnostik och klinisk kemi,
institutionen för biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap, SLU.

Engelskt fullblod, sto, fyra år 
ANAMNES: Lindrig hälta sedan tio dagar.

KLINISK UNDERSÖKNING: Stoet visar en halvgradig
hälta på höger framben (bedömt utifrån en femgradig
skala). Det finns en galla i kotleden på höger framben
och hästen visar tecken på obehag vid palpation dor-
salt över proximala delen på kotbenet. 

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Latero-medial (Figur 1)
och dorso-palmar projektion (Figur 2) av kotbenet.

Vilken är din diagnos? – Radiologi

SVAR SE SIDAN 50

FIGUR 1. Lateromedial projektion av kotbenet. FIGUR 2. Dorsopalmar projektion av
kotbenet.

Veterinärt STRAMA bildas
❘❙❚ För att även i framtiden kunna använda
antibiotika som effektiva läkemedel för
behandling av bakterieinfektioner hos
människor och djur krävs ett samordnat
arbete mot antibiotikaresistens. Den 16
mars 2006 antog riksdagen därför pro-
positionen ”Strategi för ett samordnat

arbete mot antibiotikaresistens och vård-
relaterade sjukdomar”.

En viktig aktör i arbetet är STRAMA,
Strategigruppen för rationell antibiotika-
användning och minskad antibiotikaresi-
stens. Det är ett frivilligt nätverk av olika
aktörer, såväl myndigheter som organisa-
tioner och företag. STRAMA arbetar för
att bevara möjligheten att effektivt använda
antibiotika vid bakterieinfektioner hos
människor.

Regeringen anser att det behövs ett 

liknande nätverk som STRAMA inom det
veterinära området och inom livsmedels-
området. Därför föreslår regeringen en
strategigrupp för rationell antibiotikaan-
vändning och minskad antibiotikaresistens
inom veterinärmedicin och livsmedel,
STRAMA VL. SVA bör få i uppdrag att 
formalisera ett sådant samarbete, som
bör inkludera myndigheter, organisationer
och SLU. STRAMA VL bör i strategiska 
frågor arbeta i nära samråd med STRAMA,
skriver regeringen.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Jorge Moreno-López
hedersdoktor 
❘❙❚ Rector Magnificus vid det nationella San
Marcos-universitetet i Peru, det äldsta uni-
versitetet på den amerikanska kontinenten,
har utsett professor Jorge Moreno-López
som hedersdoktor vid den veterinärmedi-
cinska fakulteten. San Marcos-universitetet
grundades 1551 och blev 1571 instiftat av
den spanske kungen Carlos I och av påven
Pius V.

Jorge Moreno-López är professor i virologi,
institutionen för biomedicin och veterinär

folkhälsovetenskap, BVF, vid fakulteten för
veterinärmedicin och husdjursvetenskap,
SLU. Jorge Moreno-López får denna utmär-
kelse bland annat för sina omfattande och
långvariga insatser för att främja utveck-
lingen av undervisning och forskning i Peru.
Under handledning har både International
Atomic Energy Agency och det svenska
utvecklingsorganet Sida stött olika projekt 
i Peru, bland annat ett nyligen avslutat
svenskt doktorandprojekt om djurhälsa.
Utnämningen kommer att ske vid en 
speciell ceremoni i Lima senare i år. ■

❘ ❙ ❚ noterat

Jorge Moreno-López, professor vid SLU, blir
även hedersdoktor i Peru.

Vad gäller inlämningsdatum för de skriftliga arbe-
tena och kvalitén på dessa vill vi påpeka följande. 

Färdigt skick
Arbetena ska insändas i färdigt skick vilket innebär
att de ska vara korrekturlästa både ur språklig och
ur vetenskaplig synvinkel. De ska också vara signe-
rade av den handledare/resursperson som hjälpt
aspiranten med arbetet, ESK vill veta om hand-
ledaren godkänt arbetet innan det har skickats in. 

Utformning
ESK-grupperna kommer i framtiden inte att accep-
tera manuskript som inte uppfyller de fastställda
kraven vad gäller utformningen. Information om
kraven finns att läsa på förbundets hemsida
www.svf.se under rubriken ”Utbildningar”. 

Börja i god tid
Det är också viktigt att arbetet påbörjas i god tid
och det får gärna skickas in tidigare än sista möjli-
ga datum. Statistiken genom åren visar att endast
ett fåtal arbeten blir godkända direkt, ofta krävs en
eller flera revideringar och det är då bra att se till
att man har tid på sig för detta. Examensarbeten

kan handläggas av ESK-grupperna när som helst
under året.

Hund och katt
Nästa examination inom hund- och kattprogram-
met kommer att äga rum fredagen den 9 februari
2007. Sista anmälningsdag för att delta i examina-
tionen är måndagen den 18 december 2006. Sista
inlämningsdag för skriftligt arbete inför denna exa-
mination är måndagen den 28 augusti 2006. 

Häst
Inom hästprogrammet äger examinationen rum
torsdagen den 8 mars 2007 och sista anmälnings-
dag för att delta i examinationen är måndagen den
15 januari 2007. Här finns möjlighet att presentera
de skriftliga examensarbetena fram till måndagen
den 16 oktober 2006.

Har ni några frågor
rörande detta så kontakta 
Christina Arosenius eller 
Marianne Lundquist på SVS.

TIDSSCHEMA för nästa examinationsomgång inom
• Specialistprogrammet för sjukdomar hos hund och katt
• Specialistprogrammet för sjukdomar hos häst

SVS vill härmed informera om det tidsschema som gäller för de aspiranter som önskar
delta i examinationerna inom ovanstående två specialistutbildningsprogram år 2007. 
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Författaren har de senaste två åren
innehaft en tjänst som ”programme
officer” vid FNs jordbruksorgan,
Food and Agriculture Organisation
of the United Nations, FAO, med
placering i Tadzjikistan. Tadzjikistan,
och vad ett sådant arbete kan 
innebära, beskrivs i artikeln. Under
kontraktstiden upptäcktes vidare
det första utbrottet av peste de
petits ruminants (PPR) i landet, 
vilket kommer att beskrivs närmare
i ett senare nummer av veterinär-
tidningen.

INLEDNING
Tadzjikistan, en före detta Sovjet-
republik, är beläget i Centralasien, norr
om Afghanistan, väster om Kina. 93
procent av landet består av berg, något
som ger ett vackert och dramatiskt land-
skap (Figur 1). Dessvärre medför land-
skapet också en mycket liten brukbar
areal, vilket allvarligt försvårar landets
livsmedelsförsörjning. Klimatet är ett
extremt inlandsklimat med kalla vintrar
och heta somrar. 

Efter att ha blivit en självständig stat
1991 i samband med Sovjetunionens
fall härjades landet av ett blodigt inbör-
deskrig, något som bidrog till att orsaka
den utbredda fattigdom som ses idag.
2003 var 64 procent av befolkningen
definierad som fattig (3) (gränsen för
”fattig” dragen vid en daglig inkomst
om mindre än US$ 2,15 justerat för
inflation). Vidare är fattigdomen kon-
centrerad till de rurala områdena.
Eftersom 73 procent av befolkningen är
bosatt på landsbygden betyder detta att

fattigdom i Tadzjikistan är ett stort pro-
blem.

Tadzjikistan var redan under Sovjet-
tiden en av de fattigaste republikerna,
med stora delar av statsutgifterna finan-
sierade från Moskva. Detta stöd upp-
hörde i samband med självständigheten
och den därmed kraftiga minskningen
av statsbudgeten ledde till förfall och
regression inom många områden, in-
klusive husdjurs- och veterinärsektorn.
Situationen förvärrades av det femåriga
inbördeskriget som officiellt slutade
1997 med en fredsuppgörelse mellan
den Moskvastödda regeringsmakten och
den muslimska oppositionen. 

HUSDJURSSEKTORN I TADZJIKISTAN
Av landsbygdsbefolkningen i Tadzjikistan
äger 70 procent minst en ko, vilket ger

vid handen att boskap och deras hälsa,
vällevnad och fortplantning spelar en
kritisk roll för den dagliga överlevnaden
för en stor del av befolkningen. Djuren
tillgodoser basala matbehov, ger gödsel
till odlingar och till bränsle, produkter
för försäljning på marknader samt drag-
kraft för arbete på fälten eller för trans-
port (Figur 2). Ett husdjurs dödsfall kan
få allvarliga konsekvenser för familjens
matförsörjning. Sedan självständigheten
har brist på veterinär fältservice, kvali-
tetssäkrade läkemedel och vacciner
resulterat i stigande sjuklighet hos hus-
djuren och därmed onödiga förluster av
boskap. Möjligheter att reducera fattig-
domen och höja livsmedelssäkerheten
har därmed uteblivit.

Det sista decenniet har strukturen på
husdjurssektorn, liksom övriga sektorer

Reseberättelse

Två år för FN FAO i Tschasdjiki-vadå?
ERIKA CARLSSON, leg veterinär.*
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FIGUR 1. Tadzjikistan är beläget i Centralasien, och stora delar av landet täcks av berg.

➤
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i samhället, förändrats radikalt. Totalan-
talet boskap, får och getter samt fjäderfä
har sjunkit kraftigt. Under Sovjettiden
hölls majoriteten av alla djur på sov-
choser (”Sovjet” gård) eller kolchoser
(kollektiv gård). Idag återfinns däremot
ungefär 85 procent av storboskap och
63 procent av får och getter i privata
hushåll. Djuren är små till växten, låg-
produktiva och dessutom ofta under-
närda. (Tabell 1, Figur 3). Tidigare
fanns en veterinär på varje sovchos/
kolchos och alla djur vaccinerades och
avmaskades på statens bekostnad. Med
Sovjetunionens fall förändrades även
detta. Lönen till veterinärerna sjönk
kraftigt, eller uteblev (en statligt anställd
veterinär har idag en officiell inkomst
om cirka 100 SEK att jämföra med

motsvarande ett eller ett par tusen under
Sovjettiden), och därmed lämnade
många yrket. Den statliga sjukdoms-
kontrollen hörde också till områden
som fick stryka på foten, liksom labora-
torierna och veterinärutbildningen.

Majoriteten av husdjur i Tadzjikistan
hålls i familjer som har en eller två kor

och fem–sex getter. Djuren betar till-
sammans i flockar bestående av alla dju-
ren från en by. Under vintern betas fält
och dikesrenar runt byn och under som-
maren sker en förflyttning av djuren till
sommarbeten (Figur 4) belägna på
högre altituder där det finns bete hela
sommaren och där djuren inte konkur-
rerar om marken med odlade grödor.
Förflyttningen sker över flera hundra
kilometer och kan ta upp till sex veckor.

FAO TADZJIKISTAN
FAO har verkat i Tadzjikistan sedan
1997, först med krisprojekt för att
bekämpa gräshoppsinfestation och som
hjälp efter två år av torka, och numera
med flertalet projekt inriktade på håll-
bar utveckling av jordbrukssektorn.
Majoriteten av dessa är inom veterinär/
husdjursområdet. Under 2004–2005
drevs fem sådana projekt: ”Develop-
ment of self sustainable animal health
and field support services”, ”Assistance
to brucellosis control in Tajikistan”,
”Improving living standards in Khatlon
region through control of brucellosis in
animals and humans”, ”Controlling
transboundary animal diseases in Central
Asian Countries” och ”Emergency assi-
stance to control an outbreak of Peste
des Petits Ruminants”.
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FIGUR 2. Husdjur har stor betydelse för den fattiga befolkningen på landsbygden 
i Tadzjikistan, ett av många användningsområden är för transport av gods.

FIGUR 3. Lokala husdjursraser i Tadzjikistan är generellt små och djuren är inte sällan
underutfodrade.

Indikator År

1991 2003

Kg mjölk/ko/år 2 404 1 592

Antal kalvar/100 kor/år 75 60

Antal lamm/100 tackor/år 85 85

Tabell 1. HUSDJUR I TADZJIKISTAN ÄR LÅG-
PRODUCERANDE OCH PRODUKTIONEN HAR

SJUNKIT ÄN MER SEDAN SJÄLVSTÄNDIGHETEN

FRÅN SOVJETUNIONEN 1991 (2).

➤
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Utveckling av privat veterinärsektor
Utveckling av en privat veterinärsektor
har stötts av FAO tillsammans med den
statliga veterinärmyndigheten sedan

1999, sponsrat av bland annat Sida.
Projektet erbjuder före detta statligt
anställda veterinärer ett kontrakt med
FAO som ger tillgång till kvalitetssäk-
rade läkemedel (Figur 5) och vacciner,
samt en allmän repetitionskurs. Det
senare är väldigt viktigt för många vete-
rinärer, som inte sällan tillbringat de
senaste åren med att sälja morötter eller
bensin på marknaden. 

Fortsatt erbjuds kontraktorerna stöd
och support, seminarier rörande aktuella
ämnen (t ex marknadsföring, artificiell
insemination och ”nya” sjukdomar som
PPR och AI). Att bygga upp ett hållbart
system för import av läkemedel är en
viktig del av projektet, läkemedel på den
lokala markanden är mer ofta än sällan
(uppskattningsvis 60 procent av human-
läkemedlen) verkningslösa plagiat och
vissa typer, t ex all anestetika, är bara
tillgängliga via inofficiella kanaler. Upp
till dags dato har mer än 500 veterinärer
tränats via projektet och förser nu sina
byar med viktig veterinär service.

Zoonotiska sjukdomar
Zoonotiska sjukdomar är ett annat
enormt problem i Tadzjikistan. Tuber-
kulos, rabies, antrax och echinokockos
har sedan 1991 ökat drastiskt hos 
husdjur, och följaktligen även hos män-
niskor (Tabell 2). Brucellos har identi-
fierats av internationella organisationer
såväl som regeringen som ett av de största
problemen. 2001 genomförde FAO en
serumundersökning för att konfirmera
rykten om en akut ökning av antalet
brucellosfall hos både djur och männi-
skor (1). Prevalenser om nästan sex pro-
cent hos får och getter och tre procent
hos nöt hittades i de södra och centrala
delarna av landet (1). Mot bakgrund av
detta utvecklades ett kontrollprogram
och FAO har sedan dess startat flera
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FIGUR 4. Djurhållningen i Tadzjikistan är ofta säsongsnomadiserad med förflyttning av
djuren till beten på hög höjd under sommarhalvåret. 

FIGUR 5. Genom VFU-projektet får tadzji-
kiska veterinärer tillgång till kvalitetssäk-
rade mediciner och vacciner.

År

Zoonos 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Antrax
Djurfall 38 76 48 28 15 22
Humanfall 149 338 157 163 126 111

Brucellos
Djurfall 189 2 356 1 826 2 667 5 200 3 400
Humanfall 337 851 788 1 120 1 471 5 491

Rabies
Djurfall 184 179 149 122 107 144
Humanfall 15 12 23 14 12 14

Tuberkulos
Djurfall n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Humanfall 424 1 830 1 825 3 064 2 481 n/a

Tabell 2. SEDAN SOVJETUNIONENS FALL HAR SJUKDOMSKONTROLL I TADZJIKISTAN I STORT SETT UPPHÖRT

MED HÖG PREVALENS AV MÅNGA SJUKDOMAR SOM FÖLJD. SPECIELLT OROANDE ÄR SITUATIONEN GÄLLANDE

ZOONOTISKA SJUKDOMAR.

➤

Källor: Djurfall: National Veterinary Laboratory, 2005. Humanfall: Sanitary Epidemiology Station
(SES), 2005. n/a = inga uppgifter tillgängliga.
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projekt med massvaccinationer av får
och getter, upplysning till allmänheten
om hur de kan undvika att bli smittade
samt kapacitetsbyggnad av den statliga
veterinärmyndigheten som de huvud-
sakliga komponenterna. Hittills har mer
än 800 000 får och getter vaccinerats
med hjälp av över 150 lokala veterinärer,
som genom detta också får en välkom-
men extrainkomst.

Rädsla för myndigheter
Två kvarlevor från Sovjetunionen som
tyvärr fortfarande existerar i Tadzjikistan
är en generell rädsla för myndigheter lik-
som en uttalad rädsla för att rapportera
sjukdomar, med åtföljande underrap-
portering av många sjukdomar såväl
inom human- som djursektorn som
följd. Detta blev tydligt då vi våren
2004 genomförde den första rundan av
massvaccinering av får och getter mot
brucellos. När byborna förstod att vi
inte var där för att räkna djur med av-
seende att samla in skatt, eller rent av för
att stjäla deras djur, visade det sig att
antalet djur var betydligt större än vad
som angetts i officiella register. Enligt
den existerande statistiken lyckades vi
vaccinera 150 procent av den befintliga
populationen...

Rädslan för att rapportera är dock

inte ogrundad då det fortfarande kan
hända att en statlig veterinär som rap-
porterar till exempel mul- och klövsjuka
från sitt distrikt blir av med jobbet.
Orsaken är att eftersom det är hans (för
det är till 100 % män) jobb att kontrol-
lera sjukdomssituationen i distriktet så
har han misskött sina uppgifter om
sjukdom kunnat få fäste. 

Enligt lag ska fortfarande alla djur i
hela landet vaccineras mot mul- och
klövsjuka med vacciner levererade gratis
från staten. Detta är dock långt från vad
som sker i verkligheten, det finns inte
tillräckligt med vaccin, och djur på de
kvarvarande statliga gårdarna priorite-
ras. Som en följd är mul- och klövsjuka
mer eller mindre endemiskt, vi stötte till
exempel på ett fall när vi var ute på en
fältresa i ett helt annat ärende (Figur 6).
Fallet undersöktes och utreddes dagen
efter av den statliga epizootiavdelning-
en, men det rapporterades inte till OIE,
och stammen typades inte. Denna ”sopa
under mattan”-mentalitet är något som
projektet ”Controlling transboundary
animal diseases in Central Asian
Countries” försöker bekämpa genom att
bland annat skapa plattformar för kom-
munikation mellan grannländerna med
syfte att underlätta kontroll av smitt-
samma sjukdomar.

OCH VAD GJORDE JAG DÅ?
Min tjänst var en så kallad Associated
Programme Officer (APO) post, vilket
är ett program för att höja andelen unga
välutbildade tjänstemän inom FN-syste-
met där ursprungslandet (i mitt fall
Sida) finansierar tjänsten. Som ”pro-
gramme officer” för FAO Tadzjikistans
veterinär/husdjursprogram hade jag det
övergripande ansvaret för programmet,
jag ledde projekten, utvecklade nya samt
var FAOs ansikte utåt i dessa frågor. Till
min hjälp hade jag ett team bestående av
sju veterinärer och fem övriga anställda
samt givetvis också min chef som för-
utom jag innehar den enda internatio-
nella tjänsten hos FAO Tadzjikistan. 

De direkta arbetsuppgifterna var
varierande, med praktiska inslag som att
demonstrera kastrering av hon- och
hankatt för veterinärerna på våra repe-
titionskurser (något som de aldrig sett
förut!), träna veterinärer i säkra vac-
cineringsprocedurer med levande bru-
cellosvaccin (Figur 7) och genomföra
utbrottsundersökningar vid en anhop-
ning av dödsfall hos får och getter, vilket
senare visade sig vara orsakat av PPR
(peste de petits ruminants). Största
delen av arbetet var dock mera teore-
tiskt, och involverade även övriga sek-
torer av FAOs arbete i landet, såsom
möten och förhandlingar med olika
tadzjikiska representanter, möten med
de andra FN-organisationerna i landet,
administration, projektutveckling samt
upprätthållande av kontakter med, och
rapportering till, givare och högkvarter. 

Till skillnad från vad jag kanske trodde
innan jag åkte ut bestod mitt arbete till
en stor del av att planera, förhandla, sti-
mulera och coacha mina lokala kolleger
och de tadzjikiska partners (enskilda
veterinärer eller lokala organisationer)
som genomför det direkta fältarbetet i
projekten. Syftet med en sådan struktur
är att projekten ska vara hållbara. Det
vill säga att de ska kunna fortsätta när
FAO lämnar landet, eller åtminstone ha
bidragit till att skapa strukturer som kan
tackla problemen, om de kvarstår.

AVSLUTNING
Vissa saker var förstås utmanande i
Tadzjikistan, såsom språkförbistring,
syn på djurs lidande, dagar utan vatten i
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FIGUR 6. En ung ko med mul- och klövsjuka. Lesioner i munnen liksom extensivt 
dreglande ses.
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kranen, veckor med högst plus tio grader
i mitt kök och så vidare, men samman-
taget är upplevelserna mer än positiva.
Tyvärr växer sådana här positioner inte
på träd, men för den som har special-
kunskaper finns alltid möjligheten att
åka ut på kortare uppdrag som konsult.
Vi hade vid flera tillfällen svårt att få tag
på konsulter för korttidsuppdrag inom
epidemiologi och laboratoriediagnostik,
till exempel. 

Om chansen till arbete i ett utveck-
lingsland uppenbarar sig rekommenderar
jag var och en att ta den, erfarenheterna
och kunskaperna är obetalbara. Till
veterinära erfarenheter som att se och
bekämpa för oss svenskar exotiska sjuk-
domar, arbetslivserfarenhet från att
inneha en ledarskapsroll i ett team där
majoriteten består av män i femtioårs-
åldern som inte talar ett ord engelska,
livserfarenhet från att bo i ett utveck-

lingsland, läggs också obetalbar kunskap
som inte kan fås var som helst. Ett
exempel är hur mycket 40-procentig
vodka man ger intravenöst till en tadzji-
kisk ko för att den ska stå snällt under
ett kejsarsnitt.

SUMMARY
The author has worked for two years 
as programme officer for UNFAO in
Tajikistan. The article describes shortly
Tajikistan, structures of poverty in the
country and how this is tightly inter-
mingled with animal husbandry.
Further the livestock programme of the
organisation is outlined together with a
general description of the tasks of a pro-
gramme officer. 
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FIGUR 7. Artikelförfattaren vaccinerar en get mot brucellos med levande REV-1 vaccin,
konjunktival metod.
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Med anledning av fågelinfluensans
utbredning i Sverige hade forsk-
ningsrådet FORMAS den 21 mars
anordnat ett seminarium för att 
diskutera forskningsbehovet kring
sjukdomen. Datumet visade sig
vara mycket väl valt, då Stockholm
samma dag förklarades drabbat av
smittan. Seminariet, som ägde rum
vid World Trade Center i centrala
Stockholm, kom därmed att hållas
mitt i det nyligen upprättade
skyddsområdet.

Ett trettiotal nyckelpersoner hade hör-
sammat FORMAS (Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhälls-
byggande) kallelse att diskutera fågelin-
fluensan, och den forskning som behövs
för att bekämpa sjukdomen. Med hjälp
av fem förberedda föredragshållare ville
Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare i
FORMAS, belysa olika aspekter av pro-
blematiken inför en slutdiskussion.

Först ut var Erling Norrby, professor 
i virologi och tidigare dekanus för 
medicinska fakulteten vid Karolinska
institutet. 

Ingen gång i människans historia har
vår levnadsstandard och hälsa varit så
god som nu. Detta gör människor till en
intressant målgrupp för virus, konstate-
rade han. Alla akuta virussjukdomar hos
människor kommer ursprungligen från
djur, påpekade Norrby vidare. När män-
niskan konstruerar vacciner som bygger
upp vårt immunförsvar svarar virus
direkt med att utveckla olika stammar
eller att hela tiden förändras i sin anti-
genstruktur. Erling Norrbys forsk-

ningsprioritering var att ta reda på vad
som driver virus förändringar, antigen
drift och antigen ”shift”. Var sker föränd-
ringen – hos djur eller hos människor?
Vad gör virus sjukdomsframkallande och
vad gör att virus går från djur till män-
niska men inte mellan människor? Detta
var några av de frågor Norrby ville ha
svar på.

SYSTEMISK REPLIKATION
Maria Brytting, docent vid Smittskydds-
institutet, redogjorde för patogeniciteten

vid fågelinfluensa hos människor.
Normalt är fågelvirus lågpatogent och
helt skilt från humaninfluensastammar,
men vissa typer kan omvandlas till hög-
patogena varianter i fågelbesättningar,
berättade hon. Det gäller subtyperna
H5 och H7, som kan finnas i fjäderfä-
besättningar och orsaka lågpatogen aviär
influensa men sedan plötsligt muterar
och ger upphov till högpatogen smitta
som kan drabba människa. Vanlig
humaninfluensa sprids bara i luftvägarna,
medan den högpatogena varianten har

Vilken forskning behövs för att
bekämpa fågelinfluensan?
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare i FORMAS och tillträdande rektor för SLU, stod
som värd och initiativtagare till seminariet om fågelinfluensa.
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systemisk replikation. Virus kan slå till i
mag-tarmkanal, hjärta, lever, hjärna och
egentligen i alla kroppens organsystem.
Både smittvägar och symtombild är helt
olika för de låg- och högpatogena in-
fluensavarianterna.

De områden Brytting ville beforska
mer var smittspridningsgången för virus,
men även utveckling av nya vacciner.
Antivirala preparat är ett annat område
som behöver belysas mer, ansåg Maria
Brytting. De substanser som finns idag
utvecklar lätt resistens hos virus och ger
i vissa fall oacceptabelt mycket biverk-
ningar.

FLYTTFÅGLAR INTE SMITTSPRIDARE
Smittskyddsläkaren och ornitologen
Björn Olsen från högskolan i Kalmar
har haft bråda dagar sedan fågelinfluen-
san kom till Sverige, men hade ändå
tagit sig tid att komma till FORMAS
seminarium. Han redogjorde för sprid-
ningsvägarna för influensan, och slog
fast att det viktigaste spridningssättet
från Asien till Afrika har varit handel
med fåglar och fågelprodukter, såväl
legal som illegal. I vissa områden av
Afrika är illegal handel med dagsgamla
kycklingar över gränserna mycket van-
lig, vilket ytterligare ökar smittriskerna
för människor och djur.

Björn Olsen tonade dock ner smitt-
risken från flyttfåglar i Sverige. De fåglar
som är drabbade av influensa och flyger
från Afrika till Norden orkar inte fram,
varför dessa inte är någon fara för oss,
resonerade han. Istället är det våra
inhemska övervintrande fåglar som spri-

der smittan, och inte minst rörelser av
människor och fordon mellan smittade
och smittfria platser. Spridningen i
Sverige bygger helt på den smitta som
redan finns här, menade Olsen.

MER KUNSKAP OM TYSTA 
SMITTBÄRARE
Mikael Berg, docent vid avdelningen för
virologi på SLU, beskrev influensavirus
ur ett molekylärt perspektiv. En skillnad
forskarna upptäckt mellan högpatogen
och lågpatogen aviär influensa är ytpro-
teinet hemagglutinins (HA) klyvbarhet.
De klyvningsmönster av HA man sett
hos den högpatogena varianten tyder på
att virus i dessa fall kan binda sig mer

ospecifikt till olika typer av organceller
hos värddjuret. En annan egenskap hos
det högpatogena viruset är att proteinet
NS1 stänger av värdcellens immunför-
svar, på ett sätt som inte sker hos låg-
patogent virus. Mikael Berg trodde dock
att det finns ett stort antal ännu inte
upptäckta mekanismer som avgör virus
patogenocitet, och ville gärna fortsätta
att undersöka det området.

Sist ut rapporterade Marianne Elvan-
der, statsepizootolog från SVA, om
myndighetens intensiva analysarbete.
Sedan utbrottet började hade drygt 260
fåglar analyserats på SVA, varav dryga
40-talet varit positiva för aggressiv aviär
influensa av subtyp H5. Allmänheten är

➤

Björn Olsen tonade ner smittrisken från flyttfåglar i Sverige. De fåglar som är drabbade
av influensa och flyger från Afrika till Norden orkar inte fram, menade han.
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nu överalert när det gäller döda fåglar,
konstaterade hon, det skickas in fåglar
till SVA som aldrig förr. 

Vad Marianne Elvander efterfrågade
forskningsmässigt var mer kunskap om
”tysta smittbärare”, dvs fåglar utan sym-
tom som ändå kan sprida smitta. Vidare
finns stor okunskap om vilka dolda
reservoarer som finns, och om riskerna
för sällskapsdjur att själva smittas och
att föra smittan vidare till människor.
Just smittrisker för hundar och katter
har SVA fått många frågor om, och
detta område måste belysas bättre, på-
pekade Elvander.

MER TVÄRVETENSKAP EFTERFRÅGAS
När väl diskussionen startade hade 
de flesta centrala forskningsområdena
redan lyfts fram av föredragshållarna.
Arvid Uggla, dekanus vid veterinär- och
husdjursfakulteten, önskade dock att
forskningsresurser även skulle satsas på
att förstå fåglarnas tarmkanal bättre ur
ett smittperspektiv. Eftersom influensa-
virus ofta överförs via fågelspillning är
det viktigt att förstå vad i tarmmiljön
som gynnar virus fortplantning och
infektionsduglighet, menade Uggla.
Han sade sig ha personligt intresse av att

snabbt få mer kunskap, efter att ha läst
en löpsedel med rubriken ”Uggla död i
fågelinfluensa”.

Den övergripande slutsatsen av dis-
kussionen var att mer tvärvetenskaplig
forskning och tvärvetenskapliga kontak-
ter behövs. De närvarande läkarna var
delvis förvånade över den kunskap 
som finns hos den veterinärmedicinska

expertisen, vilket kan tyckas konstigt i
dagens forskningssamhälle. Dock verkar
det fortfarande till stor del vara så att var
och en håller sig på sin kant i forsk-
ningsvälden. Tvärvetenskap måste bli
mer än ett mantra, som någon åhörare
uttryckte saken. Det aktuella seminariet
på FORMAS var uppenbarligen ett steg
i rätt riktning.  ■
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Allmänheten är nu överalert när det gäller döda fåglar konstaterade Marianne Elvander, det skickas in fåglar till SVA som aldrig förr.
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Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning

ÅRSMÖTE 
den 9 maj, kl 14.00, i VMFs Kårhus

I samband med årsmötet framförs presentationer av några av förra årets
mottagare av medel ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond:

Jens Mattsson:
”Molekylärbiologisk smittspårning av kryptosporidieinfektion”

Helena Höök: 
”Fördelningen av Campylobacter-genotyper från människor under olika årstider”

Gamla, nya och blivande medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Servering av kaffe och tårta!
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Den årliga inkomstdeklarationen
börjar nu närma sig för många, 
och SVT ger som vanligt tips om
aktuella avdrag och regler speciellt
för veterinärer.

INKOMSTSKATTESYSTEMET

✔ En inkomst som inte är undantagen
från skatteplikt ska hänföras till något 
av inkomstslagen tjänst, kapital eller
näringsverksamhet.
✔ Fysiska personer och dödsbon betalar
både statlig och kommunal inkomstskatt.
✔ Juridiska personer utom handelsbolag
och dödsbon erlägger endast statlig
inkomstskatt.
✔ Ett handelsbolags inkomster beskattas
hos delägarna.
✔ Inkomstslaget kapital behandlas inte
nedan.

DEKLARATIONSFÖRFARANDET
Större delen av de skattskyldiga omfattas
av ett förenklat deklarationsförfarande. 
I månadsskiftet mars–april får de en
ifylld deklarationsblankett tillsänt sig för
godkännande och undertecknande.

De som deklarerar inkomst av närings-
verksamhet, delägare i fåmansföretag
och närstående till dessa samt de som
inte varit bosatta i Sverige hela inkomst-
året, undantas dock. 

I den förtryckta blankett som sänds
till alla berörda skattskyldiga i månads-
skiftet mars–april, har skattemyndig-
heten fyllt i samtliga uppgifter från de
kontrolluppgifter, som tidigare har sänts
in från olika uppgiftslämnare.

Felaktiga/ofullständiga uppgifter änd-
ras/kompletteras av den skattskyldige.
Blanketten undertecknas och ska vara
skattemyndigheten tillhanda senast den
2 maj. Vissa skattskyldiga kan också
deklarera på Internet eller telefon. Detta
framgår av en specifikation som du får
samtidigt med deklarationsblanketten.

TAXERINGEN
När det gäller taxeringen, dvs vilka
inkomster som ska tas upp i deklaratio-
nen och vilka avdrag man får göra, bör
följande påpekas.

Kostnader för resor mellan bostad och
arbetsplats är avdragsgilla endast i den
mån de överstiger 7 000 kronor. Avdrags-
begränsningen gäller också för mot-
svarande resa vid beräkning av inkomst
av näringsverksamhet. För den som har
inkomster både av tjänst och närings-
verksamhet avser begränsningen de
sammanlagda kostnaderna och i första
hand ska avdraget i inkomstslaget tjänst
minskas. 

Övriga kostnader som täcktes av det
tidigare schablonavdraget är avdragsgilla
till den del de överstiger 1 000 kronor.
Avdragsbegränsningen omfattar dock
inte följande kostnader som alltså är
avdragsgilla ”från första kronan”:
• ökade levnadskostnader vid tjänste-

resa, dubbel bosättning och tillfällig
anställning

• kostnader när den privata bilen
använts i tjänsten och för annan färd-
kostnad för resa i tjänsten

• vissa hemresekostnader
Man får inte göra avdrag för SVFs frivil-
liga grupplivförsäkring, den nya grupp-

sjukförsäkringen med 90 dagars karens,
olycksfallsförsäkringen och barnförsäk-
ringen (kapitalförsäkringar).

Däremot är SVFs gamla gruppsjukför-
säkring med 1 månads karens avdragsgill
såsom en pensionsförsäkring. Se vidare
under rubriken ”Försäkringspremier”
nedan.

Om avdragsrätten är tveksam måste
man öppet redovisa vad kostnaderna
avser så att skattemyndigheterna har
möjlighet att bedöma yrkandets skälig-
het. Gör man detta riskerar man inte att
drabbas av skattetillägg om taxerings-
myndigheterna bedömer att avdragsrätt
inte föreligger.

TRAKTAMENTEN M M
Avdrag för ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa medges endast om tjänste-
resan varit förenad med övernattning
utanför den vanliga verksamhetsorten.
Med vanlig verksamhetsort menas ett
område, vars yttre gräns ligger på ett
avstånd av 50 kilometer (närmaste färd-
väg) från såväl den anställdes tjänsteställe
som bostad. 

Betalas traktamente ut vid arbete
inom det område, som utgör vanlig
verksamhetsort, betraktas ersättningen
som lön.
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Här är avdragen du inte får missa

Deklarationstips 2006
TEXT: ANDERS LEFRELL
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ILL: CLAES BECK-FRIIS
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Kostnadsersättningar, traktamenten,
logiersättningar etc, som överensstäm-
mer med schablonbeloppen eller ersätt-
ningar som motsvarar gjorda utlägg
behöver inte deklareras, förutsatt att de
kryssats på kontrolluppgift. 

När arbetsgivaren betalar ut dagtrakta-
mente som överstiger schablonbeloppen
200 respektive 100 kronor eller natt-
traktamente över 100 kronor (se vidare
Skatteverkets  informationsmaterial) ska
den överskjutande delen deklareras som
lön.

Om arbetsgivaren inte har betalat ut
något traktamente medges för dag av-
drag med antingen styrkta merkostnader
för måltider och småutgifter eller med
schablon – 200 kronor per dag eller 100
kronor för halv dag. 

För logikostnad medges endast av-
drag med styrkt kostnad som man själv
har betalat. Något schablonavdrag med-
ges inte i detta fall. 

Den ökning av levnadskostnaderna
som kan uppstå på grund av att man har
sitt arbete på annan ort än bostadsorten
får normalt inte dras av. Avdrag kan
emellertid erhållas om anställningen är
tillfällig, dvs

• arbetet avser endast en kortare tid
eller

• arbetet visserligen inte är kortvarigt
men tidsbegränsat eller sådant att
en fast anknytning till den tidigare
bostadsorten krävs eller

• arbetet ska bedrivas på flera olika
platser eller

• det finns annan anledning att inte
kräva flyttning.

Avdrag medges för styrkt logikostnad på
arbetsorten samt för måltider och
småutgifter antingen med styrkta mer-
kostnader eller schablon. Det går att få
avdrag för bostadskostnader även om
man inte haft dubbla hyror, dvs bostads-
kostnader på hemorten, enligt en dom i
Regeringsrätten. 

För den som under de första tre
månaderna fått avdrag enligt reglerna
för tjänsteresa som varar kortare tid än
tre månader och som fortfarande efter
denna tid får traktamente ändras reglerna

för avdrag. Se broschyren ”Traktamenten
och andra kostnadsersättningar” (SKV
354).

För övriga, bland annat vikarier, gäl-
ler i första hand att avdrag medges för
visad kostnadsökning. Om denna inte
kan visas men den anställde gör sanno-
likt att han haft sådan kostnad, medges
i andra hand avdrag med 100 kronor
per dag för de första tre månaderna och
därefter med 60 kronor per dag. Något
avdrag för halva dagar medges inte. För
logi medges endast avdrag med styrkt
kostnad. 

För att visa eller styrka kostnader
krävs att kvitton kan uppvisas.

HOTELLKOSTNADER FÖR VIKARIER
Ersättningen för hotellkostnader ska
räknas som lön om vikarien själv betalat
hotellräkningen. Arbetsgivaren ska betala
sociala avgifter och dra skatt på hela
denna ersättning. Vikarien får göra
avdrag för den verkliga kostnaden i sin
deklaration. 

Om hotellet fakturerar kostnaden till
arbetsgivaren direkt ska arbetsgivaren ta
upp ett schablonvärde för hotellkostna-
den i vikariens kontrolluppgift. Vikarien
får göra avdrag för samma värde i dekla-
rationen. Arbetsgivaren ska betala sociala
avgifter och dra skatt på schablonvärdet.
När det gäller dessa värden hänvisas till
Skatteverkets informationsmaterial enligt
ovan.

HEMRESOR
Den som på grund av sitt arbete vistas
på annan ort än hemorten, kan få
avdrag för kostnaden för en hemresa i
veckan. Förutsättningen är att avståndet
mellan hemorten och arbetsorten är
längre än 50 kilometer. 

Avdrag medges normalt för kostna-
den för billigaste färdsätt. Denna regel
har dock luckrats upp. Så är skälig kost-
nad för t ex flygresa eller resa med tåg i
första klass också avdragsgill även om
det inte skulle vara det billigaste färd-
medlet. 

Om det inte finns godtagbara all-
männa kommunikationer, medges av-
drag för bilresa enligt den schablon som
gäller avdrag för resor mellan bostaden
och arbetsplatsen (17 kronor per mil).
Det kan också finnas särskilda skäl för

veterinärer att yrka avdrag för bilresa på
grund av behovet av att medföra veteri-
närutrustningen. 

Har man fått traktamente under vistel-
sen i hemmet, ska avdraget för hemresor
reduceras med belopp som motsvarar
erhållet dagtraktamente.

Av arbetsgivare betalda hemresor är
förmån och finns därför i regel med på
kontrolluppgift. Avdrag får ske om för-
månen redovisats som intäkt.

RESOR MELLAN BOSTAD OCH
ARBETSPLATS
För att få avdrag för kostnader för resor
mellan bostad och arbetsplats, ska
arbetsplatsen vara belägen minst två
kilometer från bostaden. Avdrag god-
känns normalt för en resa till och en resa
från arbetsplatsen per arbetsdag. Kost-
naderna är avdragsgilla endast i den mån
de överstiger 7 000 kronor. Avdrag för
resor för lunch eller middag medges
däremot inte. I allmänhet medges
avdrag endast för kostnaden för billigaste
färdsätt.

För att få avdrag för kostnader för
resor med bil mellan bostad och arbets-
plats krävs i regel dels att avståndet 
mellan bostad och arbetsplats är minst
fem kilometer, dels att det klart framgår
att man regelmässigt tjänar minst två
timmar sammanlagt för fram- och åter-
resan genom att använda bil istället för
allmänt kommunikationsmedel. 

Avdrag för bilkostnader vid resor
mellan bostaden och arbetsplatsen med-
ges med 17 kronor per mil. Om man har
fått ersättning utöver 17 kronor från
arbetsgivaren ska denna tas upp som
skattepliktig intäkt.

Om tjänsteresan görs med förmåns-
bil, ska den del av ersättningen som är
högre än 6 kronor per mil för kostnaden
för diesel respektive 9 kronor per mil för
kostnaden för övriga drivmedel, redo-
visas som lön.

KÖRJOURNAL
Många skattskyldiga måste föra körjour-
nal för att styrka antalet körda mil i
tjänsten respektive privat. För att kör-
journal ska kunna tillmätas något större
bevisvärde måste man föra den löpande
under beskattningsåret. Följande krav
bör uppfyllas:

➤
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VETERINÄRUTRUSTNING MED MERA
Arbetsredskap som inköpts under
beskattningsåret är avdragsgilla om de
varit nödvändiga för tjänsten. 

En ytterligare förutsättning är att
skattefri ersättning inte har lämnats för
att täcka kostnaderna. Beträffande
offentliganställda veterinärer brukar
skattemyndigheten utgå ifrån att
huvudmannen tillhandahåller sådan
utrustning.

Nedan följer en förteckning över så-
dana kostnader som kan vara avdragsgilla
och vad som kan vara värt att tänka på.

Redskap
Kostnad för verktyg/redskap/instrument
som man behöver i verksamheten. Här
gäller att kostnad för dyrare redskap,
över 2 000 kronor och med minst tre års
livslängd, bör fördelas på flera år. Tre 
till fem års avskrivning är att rekom-
mendera. Exempel på sådan vara är en
mobiltelefon eller en fax.

Kontorsmateriel
Avdrag för kontorsmateriel beviljas om
det är materiel som man behöver i sitt
kontor. Telefonkostnaden är avdragsgill
för den del som inte utgörs av privata
samtal.

FACKLITTERATUR OCH 
REPRESENTATION
Kostnad för facklitteratur är avdragsgill
om böckerna anskaffats för tjänsten 
och de krävs för att man ska upprätt-
hålla den på ett tillfredsställande sätt.
Böckerna ska även finnas tillgängliga på
arbetsplatsen. Facktidskrifter är i regel
avdragsgilla. OBS! Svensk Veterinär-
tidning ingår numera i fackföreningsav-
giften som SVF rapporterar direkt till
skattemyndigheten och Du ska alltså
inte dra av den. Se vidare under rubri-
ken ”Skattereduktion” nedan.

Kostnader för representation är
avdragsgilla om de har ett omedelbart
samband med verksamheten. För varje
år ger Skatteverket ut rekommendatio-
ner för med vilket högsta belopp per
person och gång man kan beviljas
avdrag. För 2005 är det högsta avdraget
90 kr/person. Den som inte är skattskyl-
dig till moms får öka avdragsramen med
momsen. Avdragsramen gäller för såväl
extern som intern representation. 

För andra måltidsutgifter än lunch,
middag och supé är avdraget högst 60 kr
plus moms per person och tillfälle.

Skälig avdragsgill kostnad för t ex tea-
terbiljett, eller vid extern representation
för greenfee vid golfspel, får anses vara
högst 180 kronor plus moms per person.

FÖRSÄKRINGSPREMIER
Som redan angetts får inte särskilt
avdrag yrkas för premier som erlagts för
frivillig grupplivförsäkring, den nya
gruppsjukförsäkringen med 90 dagars
karens, olycksfallsförsäkring och barn-
försäkring (kapitalförsäkringar). Avdrag
för pensionsförsäkringar får dock yrkas
som tidigare. 

Observera emellertid att det numera
gäller en kraftig begränsning av avdrags-
rätten för pensionsförsäkringar. Endast

upp till ett halvt prisbasbelopp, dvs för
2005 högst 19 700 kronor, får dras av.
Om Du tjänar mer än 394 000 kronor
får Du dra av 5 procent, dock max 39 400
kronor. Saknar du så kallad tänstepen-
sion i din anställning får du dock göra
ett större avdrag, nämligen 19 700 kronor
samt dessutom 35 procent av anställ-
ningsinkomsten, dock högst 10 1/2 pris-
basbelopp (413 700 kronor).

Medlem som varit ansluten till för-
bundets gamla gruppsjukförsäkring
under hela 2005 får dra av 552 kronor.
Observera att denna försäkring dras av
som en pensionsförsäkring. Bevaka att
detta avdrag beviljas. Ett särskilt intyg
om att försäkringen är avdragsgill kan
begäras från förbundskansliet om inte
avdraget godkänns.

AEA-avgiften ska du numera inte
själv dra av i deklarationen. Avgiften
rapporteras direkt till skattemyndighe-
ten som automatiskt reducerar din skatt.
Se vidare under rubriken ”Skattere-
duktion” nedan.

Veterinär, som varit ansluten till vete-
rinärförbundets ansvarsförsäkring 2005,
bör yrka avdrag med 252 kronor under
den förvärvskälla där inkomsten redo-
visats (tjänst eller rörelse). Detsamma
gäller veterinärutrustningsförsäkringen.
Premien för denna försäkring för hela
2005 är 235 kronor. 

Premien för tjänstegrupplivförsäk-
ring, som gäller för alla stats- och kom-
munaltjänstemän och för flertalet privat-
anställda, betalas av arbetsgivaren och
något avdrag härför i deklarationen är
inte aktuellt för den anställde.

SKATTEREDUKTION
Numera får du automatiskt avdrag på
skatten för den avgift du under 2005
inbetalt till SVF och AEA. Skatte-
reduktion för fackföreningsavgiften
medges dock endast om den samman-
lagda avgiften uppgått till minst 400
kronor. Du ska inte själv göra avdrag för
dessa avgifter i deklarationen. De rap-
porteras direkt till skattemyndigheten
som reducerar din skatt med 25 procent
av avgiften till SVF och 40 procent av
avgiften till AEA. Du har i början av
februari fått en kontrolluppgift för 2005
med uppgift om vad SVF rapporterat
till skattemyndigheten.
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1. Mätarställningen vid årets början 
och slut.

2. Mätarställningen vid tjänsteresans 
början.

3. Var tjänsteresan börjar och slutar 
samt antalet körda kilometrar.

4. Vilken ort och vilket företag eller 
patient som besökts.

5. Namnet på den person på före-
taget eller patienten som besökts.

6. Uppgift om antal privat körda mil.

➤
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I beloppet under rubriken ”Avgift 
till arbetstagarorganisationen” ingår
medlemsavgiften till SVF och riksföre-
ningarna (men inte sektionerna) samt
prenumerationsavgiften för Svensk Vete-
rinärtidning. Att vi inkluderar avgiften
för veterinärtidningen i fackförenings-
avgiften beror på att prenumerationen
är obligatorisk för alla medlemmar och
därmed betraktas som en medlemsavgift
av skattemyndigheten och inte som
facklitteratur. Avgiften till AEA som står
på kontrolluppgiften har räknats ut med
ledning av antal månader du varit anslu-
ten till AEA gånger 90 kronor (månads-
avgiften 2005). Var du ansluten hela
2005 blir beloppet således 12 gånger 
90 kr = 1 080 kr.

UTBILDNINGSKOSTNADER
Till utbildningskostnad i vidsträckt
mening kan hänföras kostnader för
egentlig yrkesutbildning samt fortbild-

ning. Utbildningskostnader är i princip
inte avdragsgilla vare sig de hänför sig
till en kommande yrkesbana eller avser
att ge meriter för en högre tjänst. Sådana
kostnader likställs med kostnader för
köp av förvärvskälla, dvs som en slags
investering. Praxis beträffande kostnader
för yrkesutbildning är helt klart – inget
avdrag. 

För fortbildningskostnader är läget
annorlunda. Med fortbildningskostnader
avses kostnader för sådan utbildning
som en anställd genomgår i och för den
tjänst han redan innehar. Kostnaderna
kan gälla deltagande i kurser, studieresor
eller inköp av facklitteratur. 

Om man ska beviljas avdrag eller inte
för fortbildningskostnader synes i praxis
bero på i vems huvudsakliga intresse

studierna bedrivs. Har arbetsgivaren
utbetalat full lön under studietiden
medges som regel avdrag för uppkomna
kostnader. I dessa fall anses den skatt-
skyldige ha fullgjort sin arbetsprestation
gentemot arbetsgivaren genom att bevista
utbildningen. Det är i ”huvudsak i
arbetsgivarens intresse” som den anställde
underkastar sig utbildning. Om den
anställde får reducerad lön har praxis
visat att avdrag för kostnader inte har
medgivits. Har deltagandet skett under
semester eller under kompensations-
ledighet har arbetsgivaren inte möjlighet
att visa intresse genom att utge lön.
Avdragsrätten måste då bedömas utifrån
andra kriterier. Ofta vägras avdrag där-
för att den skattskyldige har svårt att
bevisa ”nödvändigheten” att delta i
dessa situationer. 

Studiekostnader är dock avdragsgilla
om utbildningen varit nödvändig för att
behålla arbete och inkomster.

När det gäller bedömningen av
avdragsrätten för en kongressresa under-
söker skattemyndigheten om arbetsgiva-
ren påfordrat deltagande i kongressen,
dvs om deltagandet legat i arbetsgiva-
rens intresse. Som regel krävs att del-
tagarna fått behålla sina löneförmåner
från arbetsgivaren. 

Det är också väsentligt att det finns
ett organiserat program med i regel
minst 30 veckotimmar, och där ämnena
som behandlas har betydelse för det
arbete man har under skatteåret. 

Exklusiva resmål, rekreationsinslag
under eller i tidsmässig anslutning till
kongressen liksom anhörigs deltagande i
resan är faktorer som försvårar att få
avdrag.

De kostnader för vilka avdrag ifråga-
kommer är i huvudsak kongress/kursav-
gift, resekostnader, fördyrade levnads-
kostnader (observera att om traktamente
inte utgått medges avdrag med hälften
av normalbeloppet för aktuellt land om
man inte kan visa en högre faktisk kost-
nad) samt förekommande litteratur- och
materialkostnader. Resekostnadsbidrag,
eventuella traktamenten och övriga
kostnadsersättningar eller bidrag ska
redovisas som intäkt eller öppet från-
räknas kostnaderna. 

Det är viktigt att försöka styrka nöd-
vändigheten av kurs/kongressdeltagandet

genom intyg från arbetsgivare, redogö-
relse för den egna arbetssituationen,
tjänsteställning osv. 

Spar alltid kvitton, program och
dylikt för att styrka faktiska utgifter och
omständigheter! I det fall skattemyndig-
heten bestämmer sig för att granska
avdragen närmare fordras en omfattande
och detaljerad argumentation för att få
en kongresskostnad accepterad som
avdrag.

NYHETER INFÖR 
DEKLARATIONEN 2006

De viktigaste förändringarna inför
årets självdeklaration är:

✔ att reseavdraget höjs till 17 kronor
per mil. Gäller resor till och från arbetet
samt tjänsteresor med egen bil.

✔ att när det gäller förmögenhets-
skatt har fribeloppet för sambeskattade
par höjts till 3 miljoner kronor.

✔ att nu kan du som deklarerar på
Internet också begära avdrag för resor
till och från arbetet med hjälp av dina
personliga säkerhetskoder. Koderna
hittar du på specifikationen som du
får med pappersblanketten Inkomst-
deklaration 1.

✔ att Skatteverket har underlättat för
aktieägare i Telia-Sonera som sålt sälj-
rätter eller delar av sitt aktieinnehav.
Läs mera i broschyren ”Dags att
deklarera” (SKV 325) eller på
www.skatteverket.se  

✔ att du som fick din skog förstörd 
i stormen den 8–9 januari 2005 kan
ansöka om skattereduktion och få
lägre skatt. Läs mera i broschyren
”Skattereduktion för virke från 
stormfälld skog” (SKV 338) eller på
www.skatteverket.se 

✔ att nu dämpas (fördelas) fastighets-
skatten även för småhus på lantbruk.
Läs mera i broschyren ”Fastighetsskatt”
(SKV 296) eller på www.skatteverket.se 

✔ att alla i din familj inte behöver
deklarera via Internet, sms eller telefon
för att du ska kunna få din skatteåter-
bäring före midsommar. Läs mer i
”Dags att deklarera” (SKV 325).

ILL: CLAES BECK-FRIIS
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STUDIEMEDELSAVGIFT
Studiemedelsavgift, dvs indexräkning av
studiemedel, är enligt direkt författ-
ningsbestämmelse inte avdragsgill.
Däremot är räntor på andra studielån
avdragsgilla. Avdraget görs under
inkomst av kapital.

ARBETSRUM
Ett arbetsrum kan för många vara en
stor utgiftspost. Trots det kan det ofta
vara svårt att få igenom avdraget. Detta
gäller i synnerhet om arbetsrummet 
ligger i den egna bostaden. 

För att få avdrag under ”Inkomst av
tjänst” bör samtliga av följande förut-
sättningar vara uppfyllda:

Om avdrag beviljas för arbetsrummet
får i regel också avdrag göras för möbler
och andra inventarier i rummet.
Avdragets storlek är ett belopp som
motsvarar den faktiska merkostnaden
för rummet på grund av el, värme, hyra,
försäkring osv samt viss del av hyran om
det rör sig om en hyreslägenhet. 

Möjligheterna att få avdrag ökar om
ett foto bifogas av arbetsrummet samt
ett intyg av arbetsgivaren som styrker att
arbetsuppgifterna kräver ett rum i bosta-
den. Om nödvändigt bör sådant intyg
införskaffas.

LÅNEDATORER
Anställda kan låna hem arbetsgivarens
dator utan att förmånsbeskattas. Redan
tidigare kunde en anställd i mindre
utsträckning använda en dator privat
utan att förmånsbeskattas under förut-
sättning att datorn var ett arbetsredskap.
För att förmånen ska vara skattefri

måste erbjudandet om lånedator rikta
sig till hela den stadigvarande perso-
nalen. Eftersom en fiktiv lön inte kan
beskattas kan arbetsgivare utan skatte-
konsekvenser låna ut datorer mot ett
bruttolöneavdrag.

MOMS FÖR VETERINÄRTJÄNSTER
En skattskyldig med en skattepliktig
omsättning som inte överstiger en miljon
kronor ska normalt redovisa momsen i
sin självdeklaration. De förfaranderegler
som gäller i inkomstredovisningen ska
då i huvudsak även tillämpas avseende
momsredovisningen. Är omsättningen
högre är man tvungen att registrera sig
för moms hos lokala skattemyndig-
heten.

KONTROLLUPPGIFT
Det är angeläget att noga kontrollera de
uppgifter som lämnas på kontrollupp-
giften och om nödvändigt ta kontakt
med den/de som utfärdat denna om
något skulle vara oklart eller felaktigt.
Särskilt nödvändigt är det för vikarier
att kontrollera att arbetsgivarna har
angett riktiga belopp när det gäller 
lönetillägg och schablonbeskattning av
boendekostnader.

KVARSKATT
Numera ska arbetsgivaren inte göra
avdrag för eventuell kvarskatt. Det är
den anställde/skattskyldige som själv ska
göra inbetalningen.

FYLLNADSINBETALNING
För att kontrollera om du måste göra en
fyllnadsinbetalning och därmed slippa
kvarskatteavgift, dvs om kvarskatten blir
upp till 20 000 kronor, bör du göra en
preliminär skatteuträkning. Enklast sker
detta på Internet genom Skatteverkets
websida www.skatteverket.se. Du kan

också rekvirera den speciella skatteut-
räkningsbroschyren per telefon från
Skatteverket (direktval 7105). Visar det
sig att din kvarskatt överstiger 20 000
kronor bör du göra en fyllnadsinbetal-
ning så att pengarna är bokförda på
skattemyndighetens konto senast 4 maj,
detta för att undvika kostnadsränta.
Skulle din kvarskatt överstiga 20 000
kronor bör du göra fyllnadsinbetalningen
omedelbart – här beräknas kostnadsränta
från den 14 februari.

TILL SIST
Om man som skattskyldig gjort något
uppsåtligt fel i sin deklaration kan den
ändras av skattemyndigheten i fem år
efter taxeringsåret. Därtill kan det också
bli fråga om otrevliga konsekvenser
såsom straffpåföljd och skattetillägg.  ■
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• Det finns ett klart behov av arbets-
rum för att kunna utföra arbetet.

• Arbetsrummet är så möblerat att 
det inte kan användas som vanligt 
bostadsrum.

• Rummet är avskilt från den egna 
bostaden.

• Det blir en högre kostnad på grund 
av arbetsrummet än utan arbetsrum.

• Arbetsrum för arbetsuppgifterna 
som görs hemma saknas på arbets-
platsen.

Hönö 
Veterinärmottagning 

TILL SALU

Deltidspraktik som går att utveckla:

• genom ökat öppethållande och
utbud 

• som brohuvud till en fullservice-
klinik i starkt expansiva Amhult,
Göteborg.

Praktiken är väl inarbetad – 1 200
konsultationer. Öckerö kommun har
12 000 invånare. Vid ometablering till
Amhult nås 30 000 invånare huvud-
sakligen i villaområde. 

Säljaren är öppen för olika ägande-
lösningar vid ometablering.

Kontakta:
Helen Björk Averpil, leg vet.
mobil: 0708 / 63 54 06
e-mail: helen@lindholmengard.se
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I SVT 1/06 efterlyste redaktionen
frågor från läsarna till veterinär-
förbundets tjänstemän och 
personal. Några sådana frågor har
nu dykt upp, där de första handlar
om regler kring semesteruttag.
Frågorna besvaras denna gång 
av Amelie Lothigius, jur kand och
ombudsman på förbundskansliet.

Fråga 1
Under 2005 arbetade jag heltid. Från
den 1 januari i år arbetar jag tre kvarts-
tid. Min arbetsgivare säger att jag inte
får tillgodoräkna mig heltiden, när jag
ska ta ut de återstående dagarna från
förra året. Vad gäller?

Svar 1
Huvudregeln är att semestern tas ut
efter den tjänstgöringsgrad som gäller
när man tar ut semestern. Arbetsgivaren
har alltså rätt i ditt fall. Omvänt gäller
att vid en tidigare intjänad semester
under deltid får man ut semestern i hel-
tid om man har en sådan anställning.

Fråga 2
Har man olika många semesterdagar
vid statlig anställning och privatanställ-
ning?

Svar 2
Enligt semesterlagen har alla rätt till 25
dagars semester (5 veckor). Om man
får lön under den tiden eller inte beror
på hur länge man arbetat. Börjar en
anställning efter den 31 augusti ges
dock bara rätt till fem semesterdagar.
Enligt semesterlagen är intjänandeåret
1 april ett år t o m 31 mars påföljande
år, därefter kommer semesteråret då
semesterlön betalas ut. Fyra veckors

sammanhängande semester har man i
normalfallet rätt till under sommar-
månaderna juni – augusti. Eftersom
semesterlagen är dispositiv till vissa
delar, innebär det att kollektivavtal kan
ersätta lagen.

Är man statligt anställd har man rätt
till mellan 28 (efter fyllda 29 år) och 35
semesterdagar beroende på ålder.
Intjänandeår och semesterår samman-
faller och utgörs av kalenderår och
semestertillägget utöver semesterlönen
är 0,44 procent av lönen.

Privatanställda kan komma överens
med arbetsgivaren om fler semester-
dagar än de lagstadgade 25. De flesta
kollektivavtal stadgar i regel att
semestertillägget för varje betald
semesterdag är 0,8 procent av månads-
lönen och 0,5 procent av den rörliga
lönedelen (t ex bonus, jourersättning).
Det är vanligt att man kommer överens
med arbetsgivaren om att intjänande-
året sammanfaller med semesteråret.  

Kommunalt anställda har rätt till 31
semesterdagar efter fyllda 40 år och 32
dagar efter 50 år. Semesteråret sam-
manfaller liksom för statligt anställda
med intjänandeåret.  

Amelie Lothigius
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Semesterfrågor

❘ ❙❚ fråga förbundet
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Insändarskribenten har förgäves
sökt få licens hos Läkemedelsverket
för förskrivning av ett öronskabb-
preparat utan antibiotika. Nu undrar
hon hur detta går ihop med mål-
sättningen att förebygga resistens-
utveckling.

Läkemedelsverket har erbjudits
att kommentera insändaren, men
avböjt. Verkets beslut i licensfrågan
har via aktuell apotekschef över-
klagats, och ärendet ligger nu i
länsrätten. Läkemedelsverket anser
det vara olämpligt att de som part 
i ett pågående mål gör uttalanden 
i media.

Som privatpraktiserande veterinär på en
smådjursklinik har jag och mina kolle-
ger ofta kattpatienter med öronskabb.
För behandling av dessa har vi önskat
att ha ett lokalt verkande preparat utan
antibiotika i vår medicinarsenal. Därför
har vi två gånger sökt licens hos Läke-
medelsverket för preparatet Otimectin
(ivermectin). Vi har båda gångerna fått
avslag på vår licensansökan med moti-
veringen att andra preparat ska användas.
Läkemedelsverket föreslår i sitt svar
Surolan (mikonazolnitrat med poly-
myxin-B-sulfat och prednisolon). Detta

tycker jag är märkligt av följande orsaker:
1. Jag kan inte hitta en indikation för
behandling av öronskabb med Surolan i
Fass vet.
2. Jag vill undvika antibiotika och anti-
mykotika hos de många patienter som
enbart har ektoparasitproblem och inte
någon infektion i öronen.

Läkemedelsverket borde inte förorda
slentrianmässig användning av antibio-
tika inom veterinärkåren! Vi har alla ett
ansvar för att resistensproblematiken
inte utvecklas i negativ riktning, eller
hur?

Med vänlig hälsning

KRISTINA KRUUSE

Veterinärhuset Ängelholm

Läkemedelsverket förordar slentrian-
mässig antibiotikaanvändning

❘ ❙❚ insänt

insänt

VETERINÄRMÄSTERSKAP I GOLF
3–4 aug 2006, Grönhögens GK, Öland

Välkomna till Veterinärmästerskapen i golf den 3:e till 4:e augusti 2006 på Grönhögens GK, Öland.
Alla är välkomna, naturligtvis även familjemedlemmar och sponsorer.

Anmälan sker genom insättning av 100:–/pers (200:–/familj) till Agneta Weidman, bg 360-1200 senast
11/6. Ange namn, mailadress, golf-ID. Boende i dubbelrum och stugor fördelas av arrangörerna. OBS
begränsat antal platser! 

Agneta.Weidman@vrigstad.nu, tel 0382-300 25, 070-673 00 28
PerGermundsson67@yahoo.se, tel 0701-70 08 88 

C.Lonnberg@swipnet.se, tel 0155-378 36, 070-640 66 15

Torsdag 3/8
12.00 Gemensam lunch, inkvartering.
13.00 Kanonstart för inspelningstävling i lag, pb,
vilken även utgör första 18 hål i veterinärmäster-
skapen, slaggolf. 

Fredag 4/8
Veterinärmästerskapens andra 18 hål, slaggolf och
pb, för veterinärer och sponsorer. 
Pb för familjemedlemmar. 
Gemensam middag och prisutdelning på kvällen.
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Företrädare för svenska mjölkbönder
vill med följande insändare presen-
tera sin policy om användning av
läkemedel i mjölkproduktionen,
särskilt antibiotika vid mastit.
Mjölkbönderna riktar samtidigt en
uppmaning till veterinärkåren att
uppgifterna i kokontrollen måste
förbättras. De vädjar till alla vete-
rinärer med stordjurspraktik att
skicka in sina behandlingsjournaler
till Jordbruksverket.

Sveriges mjölkbönder eftersträvar en
uthållig djurhållning som så långt möjligt
är oberoende av insatser av läkemedel.
God djurhälsa och ekonomiskt bärkraf-
tig produktion ska uppnås genom att i
första hand åtgärda orsakerna till pro-
blem istället för att inrikta sig på att
bota symtom eller sjukdom. Svenska
bönders ambition är att djurhållningen
ska producera naturliga och säkra livsme-
del. Antibiotika är vårt främsta läkemedel
mot sjukdomar orsakade av bakterier.
Sveriges mjölkbönder vill via en restrik-
tiv och kontrollerad användning av anti-
biotika: 1) förebygga resistensutveckling,
som kan äventyra dessa läkemedels
framtida effekt på djur och människor
samt 2) behålla konsumenternas goda
förtroende för svenska matvaror. 

BEHOVSANPASSAD OCH SÄKER
LÄKEMEDELSHANTERING
Sveriges mjölkbönder vill tillsammans
med svenska veterinärer åstadkomma en

behovsanpassad och säker läkemedels-
hantering i svenska djurbesättningar. Vi
anser att:
• En restriktiv och kontrollerad använd-
ning av antibiotika ska hindra resistens-
utveckling hos bakterier som kan även-
tyra dessa läkemedels framtida bruk på
djur och människor. Med restriktiv
användning avses att uppfödning, skötsel
och bruk av djur ska genomsyras av
insikten om värdet av att förebygga sjuk-
dom i stället för att försöka behandla
bort sjuklighet.
• Läkemedel ska endast användas efter
fastställd diagnos. Vid användning av
antibiotika ska i möjligaste mån en bak-
teriologisk diagnos utföras som ledning
för behandlingen. 

• Delegerad läkemedelsbehandling ska
ske under veterinärt ansvar och i enlig-
het med svensk lag (C 15). Djurägare
som fullföljer av veterinär påbörjad
behandling ska göra detta i enlighet
med givna anvisningar och svensk lag.
• Läkemedelsanvändningen ska doku-
menteras kontinuerligt på besättnings-
nivå och nationellt, i enlighet med EUs
förordningar och nationella föreskrifter,
så att förbrukningen av läkemedel kan
följas upp. För att detta ska vara möjligt
vädjar vi till alla veterinärer som arbetar
i våra besättningar att skicka in sina
behandlingsjournaler till Jordbruksverket.
Om inte tillräckligt många behandlings-
journaler skickas in äventyras också vårt
avelsarbete för friskare djur.

Svenska mjölkbönders policy om
användning av läkemedel

insänt

Sveriges mjölkbönder vill tillsammans med veterinärkåren åstadkomma en behovsan-
passad och säker läkemedelshantering i svenska djurbesättningar. 
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• När sjuka djur måste behandlas ska
effektiva läkemedel användas. Med
effektiv avses god behandlingseffekt
med beaktande av risk för återfall av
sjukdom, liten risk för utveckling av
resistens hos bakterier samt att läkemed-
let lätt bryts ner i miljön. 

Penicillin förstahandsval
Svenska mjölkbönder delar Sveriges
veterinärers uppfattning att penicilliner
är en grupp antibiotika med god effekt
och små övriga risker (Information från
Läkemedelsverket, supplement 1, maj
1998). Penicillin bör därför vara första-
handsval vid många sjukdomar orsakade
av bakterier, t ex mastit, många klövsjuk-
domar och infektioner i livmodern, m m.

Vi delar även uppfattningen att vissa
preparat bör undvikas på grund av risk
för resistensutveckling, hög miljörisk
och/eller risk för restsubstanser i mjöl-
ken. Exempel på sådana grupper av anti-
biotika är cefalosporiner, kinoloner och
tetracykliner, vilka bör användas restrik-
tivt, med hänsyn till humansjukvårdens
behov, på grund av ökad risk för resi-
stensutveckling samt, för de senare, även
långsam nedbrytning i miljön. 

POLICYBESLUT
Svenska mjölkbönder har, i ett policy-
beslut taget den 12 maj 2003, infört en
generell karenstid på minst ett dygn för
mjölken för alla antibiotika som
används till lakterande djur. Vår policy
säger att:

– Mjölk från djur som behandlas med
antibiotika ska inte levereras till mejeri

under behandlingstiden även om officiell
karenstid är satt till noll (0) dagar.

Vår policy säger vidare att det är rim-
ligt att behandla med antibiotika vid
förstagångsfall av mastit hos kor och då
man i övrigt kan förvänta sig god prognos
vid sjukdomstillstånd orsakade av bakte-
rier. Vidare ska djurskyddsaspekter, som
påverkat allmäntillstånd och/eller feber,
nedsatt aptit m m, alltid vägas in vid
beslut om behandling.

Vår policy rekommenderar oss att
inte efterfråga antibiotikabehandling
vid t ex subklinisk mastit under lakta-
tion, klinisk mastit (utan allmänsym-

tom) som behandlats två gånger tidigare
under samma laktation, kvarbliven
efterbörd utan allmänsymtom, som t ex
feber och nedsatt aptit samt sjukdomar
orsakade av resistenta bakterier. Djur
med resistenta bakterier bör slaktas så
snart det är produktionsekonomiskt
möjligt. 

KONSUMENTFÖRTROENDET VIKTIGT
Svenska mjölkbönder är angelägna att
behålla konsumenternas goda förtroen-
de för svenska matvaror. Vi har därför
infört en så kallad ”avskiljande kontroll”
vid våra mejerier. All mjölk kontrolleras

Mjölkbönderna är angelägna att behålla konsumenternas goda förtroende för svenska
matvaror. De vill, tillsammans med veterinärerna, bevaka att Läkemedelsverkets karens-
tider följs.

➤

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

Medinor AB • Box 1215 • 181 24 LIDINGÖ • Tel 08-544 812 00 • www.medinor.se
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avseende syrningshämmande ämnen
(främst antibiotika) när den kommer till
mejeriet. Mjölk som visar sig innehålla
antibiotika kasseras. Vi vill genom våra
råvarukontroller kunna garantera kon-
sumenterna säkra livsmedel. Vi vill
också, tillsammans med svenska veteri-
närer, göra vad vi kan för att Läke-

medelsverkets karenstider följs. Vi har
full förståelse för om karenstiden måste
ökas om omständigheterna kräver det.
Vi är medvetna om att våra djurs kondi-
tion och grad av sjukdom samt veterinä-
rens dosering av läkemedlet är exempel
på faktorer som ska tillåtas påverka
karenstiden. 

Vi vet genom våra undersökningar av
svenska konsumenters åsikter att an-
vändning av antibiotika och hormoner
samt hur våra kor bor och äter är viktiga
frågor.

TILLSAMMANS KAN VI MINSKA
ANTIBIOTIKABEROENDET
Antibiotikaanvändningen i mjölkbesätt-
ningar behöver minskas, och både
djurägare och veterinärer har ett stort
gemensamt ansvar för att så sker. Vi vet
att ni veterinärer står i svåra valsitua-
tioner många gånger, därför vill vi ge er
ett starkt stöd i försöken att minska
antibiotikaförbrukningen. För att göra

det lättare för oss att tillsammans fatta
kloka beslut behöver vi så bra besluts-
underlag som möjligt. Ett sådant är de
uppgifter om behandlingar, celltal m m
som vi mjölkbönder, som är med i
kokontrollen, med för närvarande unge-
fär 86 procent av mjölkkorna, får på
våra utskrifter en gång i månaden. 

Många av oss saknar idag möjligheten
att använda kokontrollen som besluts-
underlag vid insättning av antibiotika.
Det är önskvärt att uppgifterna i kokon-
trollen snarast förbättras, bland annat
genom så fullständig inrapportering av
genomförda behandlingar som möjligt.
Förbrukningen av antibiotika minskar
inte av sig självt utan vi måste, tillsam-
mans, aktivt arbeta för att det ska ske. 

CHRISTER ELIASSON

HERBERT NYMAN

LARS NILSSON

HANS JOHANSSON

mjölkbönder i Svensk Mjölks styrelse

Information om fågel-
influensa hos katt
❘❙❚❘ Jordbruksverket skickade i mitten av
mars ut ett brev till landets veterinärklini-
ker, med information om risker för hund
och katt att drabbas av fågelinfluensa.
Hos hund har inga kliniska fall beskrivits,
men hos kattdjur, inklusive tamkatter, 
har smitta konstaterats både i Asien och 
i Europa.

Risken att en svensk katt skulle vara
smittad med aviär influensa bedöms av
Jordbruksverket i dagsläget som mycket
liten. Kliniska symtom hos katt efter 
experimentell infektion omfattar feber,
nedsatt allmäntillstånd, konjunktivit och
andningssvårigheter. Eftersom symtomen
är ospecifika, kan diagnos på infektion
med högpatogen aviär influensa (HPAI)
bara ställas med virologisk diagnostik. En
sjuk katt kan misstänkas vara infekterad
med HPAI om den har varit i nära kontakt
med sjuka eller döda fåglar som varit eller
misstänks vara infekterade med HPAI,
eller om katten kommer från eller tros 
ha varit i ett smittförklarat område.

Misstänker man att en katt har HPAI
ska man som veterinär kontakta SVA.
Katten ska då även hanteras som en 
misstänkt infektionspatient. Mer infor-
mation finns på Jordbruksverkets hemsida
www.sjv.se och SVAs hemsida
www.sva.se  ■

Ny rektor utsedd till Sveriges
lantbruksuniversitet
❘❙❚❘ Regeringen beslutade den 23 mars 
att utse Lisa Sennerby Forsse till ny rektor
vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon
efterträder Ann-Christin Bylund som 
var förordnad under tiden 1 juli 2000–
30 juni 2006.

Lisa Sennerby Forsse tillträder som 
rektor från den 1 juli i år. Hon har för-
ordnats till den 30 juni 2012. Hon är 
idag huvudsekreterare vid Forsknings-
rådet Formas och har tidigare arbetat 
som avdelningschef på Naturvårdsverket
och forskningschef på Skogsforsk. 
Mellan 1978 och 1994 arbetade hon 
som forskningsledare och forskare på 
SLU och var mellan 1996 och 2000
adjungerad professor vid institutionen 
för lövträdsodling.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

➤

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 bilaga
i detta nummer av SVT. Blan-
ketten finns också på veterinär-
förbundets hemsida www.svf.se.

• Nomineringen ska vara veteri-
närförbundets kansli tillhanda
senast den 1 juli.
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Veterinär Karl Ljungvall, Institutionen
för kliniska vetenskaper, SLU, för-
svarade fredagen den 7 april sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln: 
”Prepubertal exposure to di (2-ethyl-
hexyl) phthalate – kinetics and
effects on the reproductive system
of the boar”. Opponent var pro-
fessor D N Rao Veeramachaneni,
Colorado State University, USA.

Målsättningen med avhandlingen var
att öka den komparativa kunskapen om
störningar i hormonbalansen och om
relationerna mellan påverkan före
puberteten och sent uppträdande, lång-
variga effekter på reproduktionssystemet
hos handjur. Dessutom testades allmän-
giltigheten i de reproduktionstoxikolo-
giska data som föreligger, då dessa till
stor del tagits fram på gnagare, genom
att arbetet gjordes på hangrisar. Grisarna
utgjorde i detta arbete en modell för 
att få kunskap som kan överföras till
människa. 

I två olika försök undersöktes de
omedelbara och de sena effekterna för
fortplantningen av plastmjukgöraren di-
(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP). Dessutom
undersöktes kinetiken hos DEHP och
dess primära metabolit mono-(2-etyl-
hexyl)-ftalat (MEHP) hos unga grisar.

De grisar som exponerats för DEHP
via injektion mellan sex och elva veckors
ålder uppvisade högre koncentrationer
av könshormonet testosteron i plasma
och större yta av Leydigceller i testiklarna
än de grisar som utgjorde kontrollgrup-

pen. Koncentrationerna av LH, det hor-
mon som i sin tur leder till frisättning av
testosteron, var emellertid lika hos de
exponerade djuren och hos kontroll-
djuren, vilket antyder att exponering för
DEHP tidigt i livet kan störa finjuste-
ringen av hormonbalansen senare i livet. 

Grisar som exponerats för DEHP via
munnen mellan fyra och sju veckors
ålder uppvisade en något annan profil av
LH i plasma, jämfört med de grisar som
utgjorde kontrollgrupp. De resultaten
stöder i sin tur uppfattningen att DEHP
stör hormonbalansen vid exponering
före puberteten. I samma grupp av grisar,
som exponerats via munnen, hittades
skillnader i vikten hos bulbo-urethral-
körtlarna vid nio månaders ålder, men
inte vid sju veckors ålder. Dessutom
jämfördes betäckningsbeteendet hos de

grisar som exponerats för DEHP med
kontrollgrisarna, men det gick inte att
hitta några belägg för att DEHP påver-
kar betäckningsförmågan. 

Studien av kinetik gav vid handen att
grisens förmåga att absorbera MEHP
efter att ha exponerats för DEHP är
mindre än råttans. Detta kan i sin tur
förklara att råttor i vissa fall är känsligare
för verkningarna av DEHP.

Studierna stöder hypotesen att expo-
nering för DEHP före puberteten
påverkar könshormonbalansen hos
däggdjur. Däremot finns det i de här
studierna inget belägg för att DEHP
påverkar parningsbeteendet. Det är spe-
ciellt intressant att de effekter som ses på
hormonnivåerna och reproduktionsor-
ganen uppträder efter puberteten och
inte i samband med exponeringen.  ■
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Effekt av plastmjukgörare på hanlig
reproduktion

disputationer

WORKSHOP FÖR VETERINÄRER
på det alltmer aktuella temat

ALPACKA
18–19 september 2006

Förebyggande hälsovård, sjukdomar, parasiter, 
dräktighet, födsel m m

Plats: Österlen Alpacka, Simrishamn

Kursledare: veterinär Martyn Jose, England

Övriga föredragshållare: veterinärerna Set Bornstein (SVA), Heikki
Sirkkola (Finland) samt Andrea Holmström (SvDHV).

För ytterligare info och anmälan: 
Tel: 0414-101 52 eller 0730-92 87 57, http://alpacanordica.alpacka.se

Nätverket inbjuder till
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Veterinär Ann-Sofi Bergqvist,
Institutionen för kliniska vetenska-
per, SLU, försvarade fredagen den
31 mars sin avhandling för veteri-
närmedicine doktorsexamen med
titeln: ”Glycosaminoglycans (GAGs)
and the Fas-Fas ligand system in
the bovine oviduct – their presence
and function in relation to anatomi-
cal region and oestrus cycle stage”.
Opponent var professor Susan S
Suarez, Cornell University, USA.

När tjurspermier har deponerats i vagina
vid naturlig betäckning, eller i livmodern
vid insemination, transporteras de till
spermiereservoaren som bildas i bakre

delen av äggledaren. I detta förvarings-
utrymme kan spermierna stanna ett
dygn eller mer, intakta och med bibe-
hållen befruktningsförmåga för att
invänta ägglossningen. Vid ägglossning
frisläpps spermierna därifrån och fort-
sätter mot befruktningsplatsen som är
övergången mellan äggledarens ampulla
och istmus. För att spermierna ska bli
fullständigt befruktningsdugliga måste
de inte bara vara morfologiskt intakta
utan även genomgå kapacitering. Denna
process, som sker i de honliga könsorga-
nen, främst i äggledarna, förbereder
spermiens membran för interaktioner
med äggets omgivande hölje. 

I äggledarna sker även embryoutveck-
lingens tre till fyra första dagar hos nöt-
kreatur. Glukosaminoglykaner (GAGs)
är aminopolysackarider, t ex heparin
och hyaluronsyra (HA, hyaluronan),
som har hittats i honliga könsorgan hos
flertalet däggdjur inklusive kor. Glukos-

aminoglykaner verkar vara involverade i
flera av processerna som sker i äggledarna,
inklusive kapacitering, men det är fort-
farande oklart var, om och hur. En
annan intressant aspekt av äggledarnas
funktion är hur spermier och det tidiga
embryot, som bär på för modern främ-
mande proteiner, kan undkomma att
upptäckas och elimineras av moderns
immunförsvar. 

En hypotes är förekomsten av något
system som kan neutralisera vita blod-
kroppar i äggledarna. Ett sådant system
skulle kunna vara det så kallade Fas-Fas-
ligandsystemet, som har hittats i vissa
immunpriviligierade organ, t ex testik-
larna och placentan, där främmande 
celler inte angrips av det egna immun-
försvaret. 

Målet med avhandlingen var att hitta
och bestämma koncentrationen av
GAGs och deras receptorer i äggledar-
vävnad och äggledarvätska från normala

Faktorer i kons äggledare som stimulerar
spermieöverlevnad och befruktning

disputationer
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mjölkkor och -kvigor. Vidare ville man
ta reda på om äggledarvätska och dess
olika komponenter påverkar kapacitering
av tjurspermier, samt om det finns ett
Fas-Fas-ligandsystem i äggledarna. 

Resultaten visade att HA, dess bind-
ningsproteiner eller receptorer förekom
i äggledarepitelet i ungefär samma mängd
under de olika stadierna av brunstcykeln
som undersöktes. Ett av dessa bind-
ningsproteiner visade sig vara den speci-
fika HA-receptorn CD44. Både CD44
och HA förekom framför allt i spermie-
reservoarepitelet. Både HA och sulfate-
rade GAGs (S-GAGs) förekom i ägg-
ledarvätskan i alla regioner och stadier
av brunstcykeln som undersöktes. 

Koncentrationen av S-GAGs i vätska
från ampulla var signifikant högre jäm-
fört med den från istmus, speciellt under
äggledarens funktionella period. Även
bikarbonat inducerade kapacitering,
oberoende av behandling innan bikar-
bonattillsatsen. Fas-Fas-ligand hittades i
äggledarepitelet och Fas-ligand även i
äggledarvästkan. 

Det är första gången som HA och
CD44 hittats i äggledarepitelet på nöt-
kreatur. Den rikliga förekomsten av HA
och CD44 i äggledarepitelet i spermie-
reservoaren tyder på att de kan vara
involverade i spermieförvaring/-lagring
medan spermierna befinner sig i reser-
voaren och inväntar ägglossningen.
Detta skulle även kunna inkludera
skydd mot det honliga immunförsvaret,
eftersom ett täckande lager av HA runt
spermierna skulle kunna maskera dem
från att upptäckas av kons immunför-
svar. Den högre koncentrationen av S-
GAGs som registrerats i ampulla kan
bidra till att kapacitera spermierna ju
närmare befruktningsplatsen de når.
Det verkar finnas mer än en faktor i
äggledarvätska som bidar till spermie-
kapacitering. En av dessa faktorer ser ut
att vara bikarbonat, som inte tidigare
har ansetts vara en kapaciteringsfaktor
hos tjur. Avhandlingen påvisade även ett
Fas-Fas-ligandsystem i äggledarna hos
nötkreatur. Detta system kan utgöra
grunden för immunoprivilegiet av
äggledarna även hos andra djurslag,
genom att bidra till överlevnaden av
spermier och embryon medan de befin-
ner sig i äggledaren.  ■
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71.50
89.00

317.00

81.00
252.50

123.50
427.50

Styrka/förp. Norocarp tabl               Rimadyl® vet tabl

Idag finns ett NSAID-preparat som är betydligt billigare utan att 
man gjort avkall på kvalité, effekt och säkerhet

Indikation: Antiinflammatorisk 
och analgetisk behandling av
sjukdom i muskulatur, leder och 
skelett hos hund.

Hrrrmm!

Ibland kan det löna sig att tänka om

Norocarp är ett generikum till Rimadyl® vet tabl

fast 30% billigare

L Ä K E M E D E L

Sänk kostnaden för dina djurägare

E-post: info@n-vet.se, Hemsida: www.n-vet.se
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Därför gör hunden så

För de allra flesta hundintresserade är
författaren Anders Hallgren och foto-
grafen Eivor Rasehorn ”gamla bekanta”.
Anders Hallgren har publicerat sig ofta
och mycket under alla de år han varit
verksam i sin genre. Det var han som
skapade begreppet hundpsykolog i
Sverige. 

Anders Hallgren är läsvärd av flera
anledningar. Dels har han en enorm
erfarenhet, dels förklarar han saker och
ting på ett underhållande sätt, som t ex
”Det är inte hunden det är fel på när
den hoppar… det är vi människor som
har munnen för högt upp från mar-
ken…”. Kan man uttrycka det bättre?
Det är på pricken vad det handlar om
och man förstår beteendet ur hundens
synvinkel. 

”Därför gör hunden så” innehåller till

en början det obligatoriska ”vargsnacket”
och går sedan in på hunden idag och
den stora tillgång hunden är i många
olika sammanhang. Intet nytt, men det
hör naturligtvis hemma här som inled-
ning. 

Vidare beskriver Hallgren hundens
sinnen. Här får den sifferglada något att
bita i. Visste du att hundens nos har

möjlighet att känna igen molekyler med
så låg koncentration som 10 upphöjt till
-18 (=0,0000000000000000001). Vad
det innebär, eller vilken enhet det gäller,
framgår inte men han förklarar siffrorna
med att en vältränad hund kan hitta två
sandkorn med speciell lukt på en strand
som är 500 m lång, 50 m bred och 50
cm djup. Han menar att vi kan sluta
fundera på varför ”Rambo” blir orolig
när en tik löper fyra kilometer bort.
Anders är bra på att beskriva sådana här
saker helt enkelt. 

Efter att ha inhämtat baskunskaperna
om historia och sinnen är det dags att gå
in på det titeln säger att boken handlar
om, hundens språk och beteenden. Här
beskrivs hur olika möten går till, mellan
hundar och människor och hundar
emellan. Det är ur detta kapitel exemp-
let med munnen är hämtat. Det finns
många liknande förklaringar som för-
modligen kommer att få läsaren att 
utbrista flerfaldiga ”jahaa, är det där-
för...”. Det finns vidare kapitel som
beskriver rangordning och aggressivitet 

bokanmälan

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

Syftet med det Kollegiala Nätverket är att veterinärer enkelt
och snabbt ska kunna få stöd av en medmänniska som sam-
tidigt är väl förtrogen med veterinärens livsvillkor. Anledningen

till att ta kontakt kan till exempel vara ohälsa, stress, privata
problem och kriser, utbrändhet, mobbing, hot eller anmälan till
Veterinära Ansvarsnämnden för felbehandling.

Sveriges Veterinärförbund har initierat verksamheten och stöd-
jer nätverket med återkommande utbildning. Nätverket är till-
gängligt för alla veterinärer i Sverige oavsett medlemskap eller
inte i förbundet. Du väljer själv bland de kolleger som valt att
vara samtalspartner och som är listade nedan. Naturligtvis garan-
teras du sekretess och du kan också välja att vara anonym.

KOLLEGIALT NÄTVERK
veterinärer stödjer veterinärer

Nätverkets medlemmar:
Namn Ort Telefon Fax E-post
Magnus Andersson Storfors 0550–323 13, 070–284 99 41 – karlskogadjurklinik@hotmail.com
Sten Berggren Trosa 0156–136 84 0156–132 34 –
Gunnar Bergsten Vallentuna 08–512 403 50 08–512 406 56 bergsten.finnberga@vallnet.se

Håkan Björklund Alnö, Sundsvall 060–55 66 40, 0730–20 45 60 060-58 51 75 h.bjorklund@telia.com
Karina Burlin Märsta 08–591 206 83 – burlin.sandberg@swipnet.se
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com

Annelie Grip-Hansson Vännäs 070–632 45 05 – annelie.grip.hansson@ac.lst.se
Florin Gurban-Marcu Höör 0413–290 49, 073–349 79 98 – florin.gurban@telia.com
Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – hebbe@gotanet.se

OBSTvå nya medlemmar i nätverket.
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t ex. Allt är bra beskrivet, men när det
börjar komma till olika problembeteen-
den kan man börja fundera på om
Anders Hallgrens förtroende för veteri-
närkåren på något sätt är naggat i kanten.

Så här står det t ex i ett stycke om
aggressivitet mot egna familjen, citat
”Är hunden ojämn i sitt humör och har
bättre och sämre perioder eller dagar, är
det vanligen smärta i muskler eller leder
som ligger bakom. Detta är en av de
vanligaste orsakerna till att en hund
morrar, vaktar saker, nafsar eller hugger
familjemedlemmar. Sedan finns det
hundratals andra ställen som kan göra
ont. Det finns dessutom stressfaktorer
som gör hundar lättirriterade – precis
som med människor – samt närings-
brister, allergier, hormonella orsaker och
annat. Sådant här är hundpsykologer
utbildade i och experter på att kartlägga
och utreda.” Slut citat. Man frågar sig
vart veterinären tagit vägen i samman-
hanget.

Det här är en plump i protokollet och
noterat med ganska partiska ögon dess-

utom. ”Därför gör hunden så” är annars
en mycket trevlig och lättillgänglig bok.
Eivor Rasehorns bilder på vanliga hun-
dar i vanliga situationer är som alltid
strålande. Hon är inte bara tekniskt
begåvad, hon är där också. 

”Därför gör hunden så” är en perfekt
bok att lägga ut i smådjursklinikens
väntrum.

SUZANNE FREDRIKSSON

❘ ❚ F A K T A

DÄRFÖR GÖR HUNDEN SÅ

FÖRFATTARE: Anders Hallgren 

FOTOGRAF: Eivor Rasehorn

FÖRLAG: Albert Bonniers 

ANTAL SIDOR: 128, rikligt illustrerad
med fotografier i färg.

PRIS: ca 150 kr.

ISBN-NUMMER: 91-0-010421-3

Djurklinikerna.se är 3 kliniker i Göteborgsområdet. Tillsammans
har vi ca 20 000 besök/år. Vi är 6 veterinärer, varav 5 med specia-
listkompetens, och 16 djursjukvårdare där samtliga har utbildning
och/eller många års erfarenhet. I vårt team saknas nu 1 heltid/del-
tid veterinär.

Tycker Du om att arbeta såväl självständigt som med kollegor
och vill du ha möjlighet att påverka Din egen lön? I så fall hoppas
vi att Du hör av Dig till oss snarast.

Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.djurklinikerna.se.
Har Du frågor så ring gärna (eller maila)!

Ing-Marie: 031-7959071, 0707-480816, ing.marie@djurklinikerna.se
Marie: 031-133234, 0703-998001, marie@djurklinikerna.se

Ansökan skickas senaste den 15 maj antingen via mail (se ovan)
eller brev till:
Ing-Marie Röstlund, Djurklinikerna.se (Hund & Katt Hälsan),
Bangårdsvägen 27, 428 26 Kållered

Vi söker en veterinär!
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Vilken är din diagnos? – Svar
SVAR
Lateromedial-projektionen visar en svagt röntgentät
periostal benpålagring längs kotbenets dorsala, proxi-
mala yta (Figur 3). Kanten på den periostala ben-
pålagringen är indistinkt. Radiologiskt rör det sig
således om en aktiv periostal benpålagring. På dorso-
palmar-projektionen kan en kort linje med nedsatt
röntgentäthet anas i kotbenets mest proximala del
(Figur 4). Dessa fynd tyder på att det finns en fissur
genom dorsala kortex i proximala kotbenet.

Utgång av fallet
De radiologiska fynden förbisågs av behandlande
veterinär och hästen fick gå ute i hage tillsammans
med andra hästar. En vecka senare återkom patienten,
då blockhalt på höger framben. Upprepad röntgen-
undersökning av kotbenet visade en komminut kot-
bensfraktur med involvering av både kotled och
kronled (Figur 5), vilket ledde till att hästen avlivades. 

Behandling av komminuta kotbensfrakturer finns
beskrivna (1), men hästarna visade i dessa fall en kvar-
stående hälta och användes endast till avel. 

DISKUSSION
Det här fallet är ett exempel på att fissurer kan vara
svåra att diagnostisera på grund av en initialt förvå-
nansvärt låggradig hälta och svårighet att radiologiskt
påvisa dem. Här fanns det radiologiska tecken på att
fissur förelåg men dessa förbisågs. För att upptäcka
tidiga periostala reaktioner är det av största vikt att
röntgenbilderna inte är överexponerade eller alltför

kontrastrika och att de undersöks i starkljus. I digitala
system måste bearbetningen av bilderna vara sådan
att mjukdelarna kan ses och ljus och kontrast i bilden
behöver sedan manipuleras så att även områden med
svagt ökad röntgentäthet kan upptäckas. Vid aktiva
periostala benpålagringar längs kotbenets dorsala,
proximala yta ska fissur misstänkas. 

Det är inte alltid fissurer kan synliggöras på 
en dorsopalmar-projektion. Ytterligare projektioner
tagna med ca fem graders vinkel dorsolateralt och
dorsomedialt kan ibland visa fissurer i kotbenet som
inte syns på en rak dorsopalmar-projektion. Även
sneda projektioner med ca 45 graders vinkling bör
ingå vid en fissur/frakturfrågeställning. Om ingen 
fissur kan påvisas initialt bör röntgenundersökningen
upprepas efter sju till tio dagar när resorption kring
fissuren lett till större chans att se den. Alternativt kan
en scintigrafisk undersökning genomföras för snabbare
diagnos, vilket kan genomföras redan två till tre dygn
efter det initiala traumat.

R e f e r e n s

1. Kraus et al. Management of comminuted fractures of
the proximal phalanx in horses: 64 cases, (1983–2001).
J Am Vet Med Ass, 2004, 224, 2, 254–263.

Figur 3. Närbild som visar
den aktiva periostala reak-
tionen på kotbenet (pilar).

Figur 4. Närbild som visar fissuren i
proximala kotbenet (pil).

Figur 5. Dorsopalmar projektion
av kotbenet en vecka efter de
initiala bilderna. Bilden visar en
komminut fraktur av kotbenet.
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2 800 besökte Häst 2006

❘❙❚❘ Den 10–12 mars ägde kunskaps-
dagarna Häst 2006 rum för första gången,
i Västerås. Runt 2 800 personer kom för
att besöka mässan och lyssna på drygt 
70 seminarier, många med veterinärmedi-
cinskt innehåll. Under dagarna delade

flera experter med sig av de senaste
rönen inom veterinärmedicin, om hästarnas
hälsa och om sambandet mellan hälsa,
miljö, träning och prestation. De mest 
välbesökta föredragen handlade om tölt-
träning, hästens hållbarhet och prestation
och om hur mycket av människans kom-
munikation med hästen som går genom
träns, bett och mun. 

– Vi visste inte hur många som skulle

komma eller hur dagarna skulle tas emot,
det är ju första gången vi genomför 
evenemanget. Vi är mer än nöjda, säger
Anki Bengtson, VD för Aros Congress
Center, som är en av arrangörerna, i ett
pressmeddelande. 

Hästdagarna ska bli ett arrangemang
som återkommer årligen, och datum för
Häst 2007 är redan spikat till den 9–11
mars 2007.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Länsstyrelsen behöver förstärka djurskydds- och djurhälsogruppen med en biträdande länsveterinär.
Tillsammans med länsveterinären är Du vår expert på djurens hälso- och sjukvård, djurskydd, livsmedel
och smittskydd. I arbetet ingår tillsyn över bl.a. den kommunala djurskyddstillsynen och veterinär verk-
samhet. Arbetet omfattar även planering av epizootiberedskap samt information och rådgivning till kom-
muner och medborgare i djurhälso-/veterinära frågor.

Vi söker Dig som är legitimerad veterinär med allsidig erfarenhet från olika veterinära områden. Det är
även en fördel om Du har erfarenhet av livsmedelstillsyn. Kvalificerad erfarenhet av veterinärt arbete vid
en länsstyrelse är meriterande. Vi fäster stor vikt vid Dina personliga egenskaper. Vi utgår därför från att
Du har ett stort engagemang för djurens välfärd och är initiativrik och resultatinriktad. Vidare att Du har
lätt för att knyta kontakter och att uttrycka Dig i tal och skrift. Du har en god administrativ förmåga och
har lätt för att samarbeta. 

Anställningen är tillsvidare och heltid med tillträde snarast.

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering
och ge lika möjligheter för alla.

Körkort och god datorvana är en nödvändighet.

Vill Du veta mer:
Kontakta länsveterinär Per Jonsson eller enhetschef Ann-Kristin Grundström. Fackliga företrädare är
Yvonne Carlsson (ST) och Ulrika Schröder (SACO). Samtliga kan nås på telefon 0155–26 40 00. 
Se även Länsstyrelsens hemsida www.d.lst.se.

Välkommen med Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar Du vill åberopa senast 
den 4 maj 2006 till Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping eller gärna via e-post till vår
officiella e-postadress lansstyrelsen@d.lst.se. Ange ref nr 112-3414-2006.

Södermanlands län – den sköna lustgården med bovänliga miljöer
– belägen centralt i Mellansverige. Länsstyrelsen har en mängd vitt
skilda arbetsuppgifter – ingen annan statlig myndighet har så stor
bredd i verksamheten. Vi arbetar med samhällsplanering, infrastruk-
tur, näringslivsfrågor, miljön i vid bemärkelse, sociala frågor och
svarar också för tillsyn och utfärdar föreskrifter inom en rad olika
områden och mycket annat. Vår länsstyrelse har ca 180 anställda.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

söker en

Biträdande länsveterinär
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VetBakt – veterinär databas
om bakterier
❘❙❚❘ VetBakt är en sammanställning av
veterinärmedicinskt (och några human-
medicinskt) viktiga bakterier med infor-
mation om klassificering, egenskaper, 
värddjur och sjukdom m m. Detta med-
delas från VetBakts upphovsman Karl-Erik
Johansson, professor i bakteriologi vid
institutionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap (BVF), SLU. Databasen
är ännu ofullständig och kan innehålla
felaktigheter, men kommer att upp-
dateras regelbundet. VetBakt är ett 
samarbetsprojekt mellan BVFs avdelning
för bakteriologi och livsmedelshygien
samt SVAs bakteriologiska avdelning.

Det primära syftet med VetBakt är 
att vara till hjälp för veterinärstudenter

under bakteriologiavsnitten inom kursen
sjukdomslära. VetBakt kommer också att
vara till användning för praktiserande
veterinärer, hoppas Karl-Erik Johansson.

VetBakt finns redan nu tillgänglig på
Internet via SVAs hemsida www.sva.se.  ■

Billigare registrera hund 
i Centrala hundregistret
❘❙❚❘ Djurskyddsmyndigheten sänker avgif-
ten för nyregistrering av hund i Centrala
hundregistret och det blir gratis att ändra
ägare. Avgiftssänkningen gäller ansök-
ningar som kommer in efter den 1 april.
Detta framgick i ett pressmeddelande från
Djurskyddsmyndigheten den 13 mars.

Alla hundar ska enligt lag vara regist-
rerade i Centrala hundregistret. Den
effektiva driften av registret har gjort att
Djurskyddsmyndigheten nu beslutat att
sänka registreringsavgiften från den 
1 april, 2006. Avgifterna ska täcka drifts-

kostnaderna för Centrala hundregistret.
För att uppnå detta kommer nyregistre-
ringar att kosta 70 kr och ägarbyte blir
gratis. De nya priserna gäller ansökningar
om registrering som kommer in efter 
1 april. 

Tidigare kostade nyregistrering 150 kr
och ägarbyte 70 kronor. Centrala hund-
registret ägs av Djurskyddsmyndigheten,
men drivs av Jordbruksverket. ■

Djurskyddspris till SVF-
medarbetare
❘❙❚❘ Styrelsen för organisationen Djurskyd-
det Sverige (tidigare Sveriges Djurskydds-
föreningars Riksförbund) beslutade på 
sitt styrelsemöte den 10 mars att Johan
Beck-Friis, djurskyddsansvarig vid Sveriges
Veterinärförbund, ska få del av 2005 års
Djurskyddsstipendium. Priset delas ut för
att uppmuntra djurskyddsbefrämjande
insatser som kan bestå i utvecklingsarbete,
forskningsarbete eller informationsinsatser.

Utmärkelsen överlämnas vid Djurskyddet
Sveriges årskonferens i Södertälje den 
20 maj.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

Stenestad Hästklinik startade 1996. Sedan dess har vi succes-
sivt byggt upp 900m2 modern klinikyta där vi idag tar emot 
ca 4000 patienter och genomför ca 600 operationer per år. Vi
har stallar med plats för 26 stationärhästar.
Teamet består idag av 14 glada och positiva personer, varav 
två veterinärer.
Kliniken ligger mitt uppe på Söderåsen med närhet till Hel-
singborg, Landskrona och Ängelholm. Våra patienter kommer 
från hela södra Sverige.

Klinikveterinär 
sökes till en av Sveriges vackrast belägna hästkliniker

Stenestad Hästklinik erbjuder högkvalitativ och effektiv hästsjukvård, där du kan 
räkna med varierande arbete, möjligheter att utveckla specialintressen och stöd 
från erfarna kolleger.

Vi söker en engagerad, positiv och i grupp väl fungerande person som tar ansvar 
för sin egen och klinikens gemensamma utveckling.
Erfarenhet från klinikarbete och/eller specialistkompetens på häst är en fördel men 
absolut inte ett krav. Tjänsten är på heltid alternativt 75% med viss helgtjänstgö-
ring. Lön diskuteras med utgångspunkt från din erfarenhet.

Din ansökan som naturligtvis behandlas konfidentiellt, skickas senast den 5/5 till:
Stenestad Hästklinik, att Lena Levenius, Stenestad 2505, 260 23 Kågeröd. 
Märk kuvertet ”Ny tjänst”.

Ytterligare upplysningar, ring Göran Rydén mån–tors. kl 17–18, tel 0418-810 09.

www.stenestadhastklinik.se

Folkehelseinstituttet i Norge arbeider
for å bedre befolkningens helse ved
å fremskaffe kunnskap om hvordan

folkehelsen utvikler seg og hvilke for-
hold som påvirker helsen. Instituttet

har om lag 750 ansatte.

Avdeling for forsøksdyr ved
Nasjonalt folkehelseinstitutt har ledig

stilling som:

Veterinær/Forsker

Søknadsfrist: 25.04.06

Full utlysningstekst finner du på
fhi.jobbportal.no

Søknad sendes Folkehelseinstituttet
elektronisk via vår jobbportal på

fhi.jobbportal.no
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SVENSKA

■ Nya
11/5 -06. INSPIRATIONSDAG FÖR KUNSKAPS-
FÖRETAGARE I LULEÅ arrangeras av SACO 
i samarbete med medlemsförbunden.
Info: Inrid Domeij,
ingrid.domeij@saco.se och www.saco.se
under Kalendarium 2006-05-11 
(se annons i denna tidning)

18–19/9 -06. WORKSHOP ALPACKA FÖR

VETERINÄRER arrangeras i Simrishamn 
av Nätverket Alpaca Nordica. Info: 
tel: 0414-101 52, 0730-92 87 57,
hemsida: http://alpacanordica.alpacka.se
(se annons i denna tidning)

■ Tidigare publicerade
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)

6/5 -06. ÅRSMÖTE OCH KURS I SMÅDJURS-
REPRODUKTION, Uppsala. Arr: Sällskapet
för smådjursreproduktion (SVT 4/06)

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

MED KETAMINOL VET. PÅ VÅRA HUSDJUR,
Jönköping. Arr: Intervet AB
(SVT 4/06)

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

KETAMINOL VET. PÅ VÅRA HUSDJUR, Lund.
Arr: Intervet AB (SVT 4/06)

15–16/5 -06. KURS I DIAGNOSTIK AV ENDO-
KRINOLOGISKA 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)
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kongresser
& kurser

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

Djursjukhuset har stora lokaler och är utrustat i enlighet med gäl-
lande normer och vi har kompletterat med egen rehabavdelning.
Vårt upptagningsområde omfattar en stor del av Norr- och Väster-
botten och patientantalet ökar stadigt. Vi söker ytterliggare en
veterinär och erbjuder dig en stimulerande arbetssituation i ett
trevligt gäng.

Jourtjänstgöring ingår. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras, tillträde
efter ö.k.

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

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

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

KLINIKVETERINÄR med specialistkompetens

söker

Granskning av artiklar

Artiklar med vetenskapligt fakta-

innehåll som inkommer till Svensk

Veterinärtidning granskas normalt

före publiceringen. Granskningen

avser artikelns saklighet och veten-

skapliga uppläggning. Som regel

anlitas ämnesföreträdare från

Sveriges Lantbruksuniversitet eller

SVA men även andra personer kan

komma ifråga för olika specialom-

råden. Redaktionen använder sig

som regel inte av utländska grans-

kare. Artiklar skrivna av svenska

ämnesföreträdare utsätts endast

för granskning av den vetenskap-

liga uppläggningen.   

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

KETAMINOL VET. PÅ VÅRA HUSDJUR,
Göteborg. Arr: Intervet AB (SVT 4/06)

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

7–8/7 -06. KURS I DJURTANDVÅRD, EXTRAK-
TIONER/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
15–18/6 -06. EUROPAMEISTERSCHAFTEN

VETERAN JUMPING RIDERS CH-EU-S V OCH

EUROPAMEISTERSCHAFTEN DER VETERINÄRE

IM SPRINGREITEN arrangeras i Karlsruhe-
Durlach, Tyskland av VJR och GPM.
Info: Helmut Schwander, Goethestrasse
46, D-76356 Weingarten, Tyskland,
tel: 0049 7244/15 77, 
mobil: 0171/354 006 2, 
fax: 0049 7244/722475, 
e-post: maxi.schwander@gmx.de

8–10/9 -06. ESFM FELINE CONGRESS

arrangeras i Rom av European Society
Feline Medicine. Info:
www.fabcats.org/felinecongress.html

8–11/11 -06. THE 14TH INTERNATIONAL

SYMPOSIUM ON LAMENESS IN RUMINANTS

arrangeras i Colonia del Sacramento,
Uruguay. 
Info: www.ruminantlameness.com

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

21/4–23/4 -06. ANIMAL TRAINING &
BEHAVIOR SEMINAR, München, Tyskland.
(SVT 7/05)
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Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

S Storsjöbygden – Långtidsvikariat på 100 % (dnr 06-2304/06)

Gällivare – en anställning på 100 % (dnr 06-2687/06)

Karlskrona – en anställning på 100 % (dnr 06-2752/06)

Tanum – Långtidsvikariat på 100 % (dnr 06-2688/06)

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se

Sista ansökningsdag 4 maj 2006.

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

sökes för tillsvidareanställning till Djursjukhuset Jägarvallen i Lin-
köping. Erfarenhet av smådjurssjukvård är önskvärd och sökande
får gärna ha specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. 

Vi är ett mindre djursjukhus med 14 anställda varav 4 veterinärer.
Vi håller till i rymliga lokaler med närhet till Linköpings centrum
och skogen utanför dörren.

Tjänsten är på hel- eller deltid. Tillträde efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan snarast!
Djursjukhuset, Jägarvallsvägen 2, 584 22 Linköping

Vid frågor kontakta: 
Christer Nygren eller Ulrika Kjellman, tel 013-21 25 10.

Klinikveterinär
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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)

10/5 -06. SPEAKER TOUR DERMATOLOGY

”Den kliande hunden och katten”,
Köpenhamn, Danmark. 
(SVT 4/06)

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)

7–8/6 -06. 9TH INTERNATIONAL SCANBUR BK
SEMINAR, Køge, Danmark. (SVT 4/06)

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

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
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Länsstyrelsen i Norrbottens län är en spän-
nande arbetsplats. Få arbetsplatser har så stor bredd 
i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala 
företrädare ingår att offensivt arbeta med tillsyn och utveckling 
av viktiga samhällsområden som, regionalpolitik, näringsliv, miljö-
och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrå-
gor, areella näringar, jämställdhet, socialtjänst. Detta innebär att de flesta
akademiska yrken finns representerade hos oss. Vår verksamhet sträcker sig
från myndighetsutövning till länsutveckling - från Norrbotten till övriga Europa.

Länsstyrelsen har fått ökade resurser för att underlätta generationsväx-
lingen. Vi har även fått medel för att förstärka vår ärendehandläggning
och tillsyn. Det handlar om resursförstärkning inom bland annat, livsme-
delsfrågor, samhällsplanering och samhällsutveckling, socialtjänst samt in-
divid- och familjeomsorg. Som ett led i miljöpolitiken sker också en satsning
från regeringen på arbetet med att uppnå miljömålen.

Veterinär
OBS! Förlängd ansökningstid.

Länsstyrelsen behöver förstärka rätts- och veterinärenheten med en legitime-
rad veterinär. Tillsammans med länsveterinären ska du handlägga frågor om
livsmedels- och smittskyddsfrågor, djurens hälso- och sjukvård och djurskydd.
Läs mer om länsstyrelsen och arbetsuppgifterna på
www.bd.lst.se

� Vi kan erbjuda
• en bra arbetsmiljö
• goda utvecklingsmöjligheter 
• friskvård och motion på arbetstid
• generösa möjligheter till flexibel arbetstid

Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland personalen avseende ålder,
kön och kulturell bakgrund. Vi sätter stort värde på 
om du har kunskaper i samiska, finska och/eller 
meänkieli eftersom Norrbotten är ett mång-
kulturellt län.

www.bd.lst.se

Miljöförvaltningen i Göteborg söker:

Chef för livsmedelsavdelningen
Läs mer på www.miljo.goteborg.se eller ring 031-61 26 12.
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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)

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

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

Ordförande Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

BO EBERHARDSON 070-588 58 81
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20
MIKAELA HEIDRICH 070-540 93 17  
PER JONSSON 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  
AINA MOE BÄCK

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
ANNA INGVAR FORSLID

Sekreterare 
THOMAS MANSKE

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
ANNE HAGLUND

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN GRANATH

Sekreterare
ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
MARIE FLÖISBON

EFTERLYSNING! 
Vi söker PER OMGÅENDE en veterinär eller kvalificerad djursjuk-
vårdare med tid tillgänglig för korrekturläsning, rättningar och ut-
värderingar av kommersiell och teknisk information, från engelska
till svenska. 

Kunskap och erfarenhet av medicinsk-teknisk engelska i skrift är
ett krav, liksom vana att uttrycka sig korrekt på skriven svenska.
Vår person måste vara flexibel och ha möjlighet att snabbt kunna
besvara önskade utvärderingar. Tjänsten är deltid, ersättning
enligt överenskommelse. 

Vänligen kontakta Caroline Bäck eller Jan Davidsson för ytterliga-
re information. 

Caroline Bäck, Nordic Veterinary Affairs Manager 
caroline_back@hillspet.com 
Tel 0708-71 79 57 

Jan Davidsson, Field Sales Manager, Sweden 
jan_davidsson@hillspet.com 
Tel 08-85 02 00 
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NIO RESOR. Det kändes överkomligt när jag summerade
intrycken efter den första dagens telefontid. Visst hade man
fått en hel del erfarenhet på ambulansen och nog hade själv-
förtroendet växt under den femte årskursen, men inte hade
jag sovit många minuter den natten som gått. 

Det förvånade mig lite att djurägarna som ringt varit så
positiva och de verkade till och med tro på vad jag sagt i tele-
fonen, nästan mer än vad jag gjorde själv. 

Nu satt jag och försökte få ordning på en massa lösa lappar.
Jag hade skrivit en lapp för varje uppdrag (ett system som jag
snart övergav) och försökte bestämma i vilken ordning jag
skulle göra besöken. Till en början åkte jag till det lilla sam-
hällets apotek, presenterade mig och berättade att jag skulle
jobba här i fyra veckor. De tog väl hand om mig och var otro-
ligt vänliga och hjälpsamma. 

Första besöket gick till en ko med piroplasmos, eller babe-
sios, som en del föredrar att kalla det eller sommarsjuka eller
till och med rödsjuka som jag hört någon gång. Fram med
acaprinsprutan och sedan kvickt iväg till nästa.

Det var en mastit och det var ju nästan lika lätt avklarat.

NÄR JAG KOM TILL DET TREDJE STÄLLET och skulle ta itu
med dagens andra piro var unge bonden inte hemma. Senior
stod på vedbacken och klöv iförd sprillans nya blåbyxor. Han
skulle passa veterinären och tog sin uppgift på stort allvar;
tilltalade mig med doktorn vilket kändes lite ovant.

Jag förstod att tidigare generationers veterinärer hade 
fostrat honom till att veta sin plats. Han verkade riktigt blyg.
Kon behandlades, pengar bytte ägare och när jag satt i bilen
vågade han sig faktiskt på en personlig fråga. På sin vackra
sydöstra dialekt frågade han: ”Huer moanga åer har dååktårn
vatt utä?”

Jag tänkte till en sekund – ska jag säga som det är eller ska
jag slingra mig? Så såg jag honom rätt i ögonen och svarade
”Det är första året och …första dan.” 

”Fösste daon” upprepade han tankfullt medan jag vred om
tändningsnyckeln och for iväg. I backspegeln såg jag att han
stod kvar och tittade efter mig så länge bilen var inom syn-
håll. Månne undrade han vad han släppt in i ladugården.

NILS-ÅKE FAG

Första da’n

❘ ❙❚ kåseri
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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

Efter genomgången specialistutbildning
och godkänd examination enligt C5 har
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
den 16 mars 2006 utfärdat intyg om
specialistkompetens i hästens sjukdomar
för följande veterinärer:

• Henrik Bertelsen
• Karolina Dahlkvist
• Mikael Djupsjöbacka
• Carl-Fredrik Gauffin
• Håkan Jonsson

PERSONNOTISER

Födelsedagar i maj 2006

LENNART DENCKER, Uppsala, 60 år 
den 3/5
FOLKE KNUTSSON, Hässleholm, 60 år
den 4/5
MADELEINE BECKMAN, Falkenberg, 50 år
den 4/5
ERIK THUNEGARD, Slite, 70 år den 5/5
GUNNAR WELIN, Töreboda, 60 år 
den 5/5
KARL-GUSTAV JACOBSSON, Uppsala, 60 år
den 6/5
LUBOSLAV PETKO, Stockholm, 70 år
HENRIK NYBERG, Varnhem, 50 år 
den 13/5
ANN DETMER, Hässleholm, 50 år 
den 22/5

ELISABETH HEMBERG, Hjortkvarn, 50 år
den 23/5
ERIK GRANSTRÖM, Knivsta, 50 år 
den 23/5
ANITA HILDENSJÖ, Smedjebacken, 50 år
den 28/5

Avlidna

F distriktsveterinär ERIC LUGN har avlidit
den 8 mars 2006. Han föddes 1907 i
Köla, Värmlands län, avlade studentexa-
men i Örebro 1926 och veterinärexamen
1936. Han arbetade som assistentveteri-
när vid Kristianstads läns hushållnings-
sällskap 1937 och som extra veterinär i
Olofström 1944. 1948 erhöll han tjänst
som distriktsveterinär där och 1961 i
Höganäs vilken tjänst han innehade till
sin pensionering 1972.

F veterinärinspektör KARL ERIK BJÖRKMAN

har avlidit den 18 mars 2006. Han föd-
des 1928 i Sävsjö, Jönköpings län, avlade
studentexamen vid Solbacka läroverk
1947 och veterinärexamen 1955. Han
arbetade som assistentveterinär vid
Kristianstads läns hushållningssällskap
1956 och som besiktningsveterinär vid
kontrollslakteriet i Kristianstad 1962
och i Långebro, Kristianstad 1963. 1965
var han privatpraktiserande vid Djur-
kliniken i Kristianstad. 1967 innehade
han tjänst som besiktningsveterinär vid
Södra Sveriges fjäderfäkontrollslakteri i
Kristianstad och 1970 som besiktnings-
veterinär vid AB Kronfågels fjäderfä-
kontrollslakteri där. Han tjänstgjorde
som exportbesiktningsveterinär vid
Kristianstads Fryshus 1976 och därefter
som veterinärinspektör för fjäderfä vid
Statens Livsmedelsverk 1991 fram till
sin pensionering 1993.

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

Miljöförvaltningen i Göteborg söker 

Stadsveterinär, vikariat från aug 2006
Läs mer på www.miljo.goteborg.se eller ring 0707-61 26 19
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