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❘ ❙❚ ledare

ITTAR MAN TILLBAKA på 2007 har det varit ett händelserikt år. 
Jordbruksverket har omorganiserat stora delar av det som rör veterinär
verksamhet, mest beroende på att Djurskyddsmyndigheten lades ned

och att dessa frågor nu ska förvaltas av verket i Jönköping. Måhända ska 
ytterligare en omorganisation göras om den utredda statliga distriktsveterinär -
organisationen ändras, som utredaren föreslagit. Hur det blir med det får vi
se när regeringen skrivit sin proposition i ärendet.  

Veterinärutbildningen har för första gången tagit in 100 studenter och
dessa ska följa en ny studieordning med linjedelning. Det innebär ett nytän-
kande som jag hoppas är väl genomtänkt och faller väl ut. I vårt grannland
Finland har man funderingar i samma bana. Där förutspås en brist på vete-
rinärer när de stora årsklasserna går i pension. Därför funderar man på att 
öka intagningen till utbildningen och för att olika sektorer ska ha tillgång
till veterinärer planeras en linjedelning. Vi kan kanske lära av varandra.

Antalet nyintagna svenska veterinärstuderande i Danmark har sjunkit 
beroende på en ändring i poängberäkningssystemet så att danska studenter
inte längre missgynnas som tidigare.

Även på smittskyddsområdet har det rört på sig. I somras slog larmet till
om positiva PRRS-besättningar i södra Sverige. En massiv insats från 
inblandade myndigheter, organisationer, företag och djurägare möjliggjorde
smittspårning och utslaktning. Bra jobbat och hoppas att det håller smittan
borta!

Bluetongue är en sjukdom som jag med nöd och näppe kommer ihåg från
utbildningen, något exotiskt långt borta. Visst har det skrivits och talats om
dess frammarsch i Europa på senare tid, men att delar av Skåne dragits in i
övervakningszoner på grund av ett positivt fall i Danmark redan i år kom
nog som en överraskning för många.

Salmonellautbrott har under året krävt ett antal insatser bland fjäderfä,
kor och grisar. Det har varit många tuffa arbetspass för kolleger i arbete med
utredningar, övervaka avlivningar och upprätta saneringsplaner. Fjäderfä-
branschen har dessutom drabbats av botulism hos slaktkycklingbesättningar.
Alla veterinärkategorier har kämpat på inom livsmedelsektorn, djurskyddet
och smittövervakningen. Tänk vilka insatser dessa veterinärer har gjort, var
och en för sig eller tillsammans. Veterinärer har än en gång visat sig använd-
bara i många olika sammanhang, vilket understryker att en bred utbildning
med klinisk praktik verkligen behövs.

I årets val till SVF-fullmäktige och styrelse deltog ungefär samma antal
röstande som förra året, drygt 30 procent, i den elektroniska röstningen. Låt
inte siffrorna förskräcka, i webbaserade val lär detta vara ett högt deltagande
och det är positivt att kåren inte har utmattats av alla val som ska genomföras.
De som inte har en e-postadress registrerad hos kansliet 
fick röstsedlar per post. Kan vi försöka slå nytt rekord 
nästa år?

Ha en riktigt GOD JUL och med en önskan om 
ett GOTT NYTT ÅR hoppas jag att många får en 
välbehövlig vila under helgerna!

ÅSA BERGQUIST

vice ordförande, SVF
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Det var med en viss nervositet som
förbundets personal anlände till årets
Veterinärmöte, förlåt, kongress. Skulle
allt fungera i nya lokaler? Hur många
skulle åka till SLU av gammal vana?
Skulle utställarna bli nöjda med sina
placeringar? Skulle deltagarna hitta
till matställen och kaffeserveringar?
Ingenting var ju som vanligt.

Jo, det gick bra. Att få in benämningen
kongress i ryggmärgen är dock svårt efter
så många år av ett annat in arbetat namn.
Att byta lokal medförde ett visst puss-
lande med lokaler och utställning, men
det gick att få ihop allt till slut. Utstäl-
larna var över lag mycket nöjda. Det
stora torget en trappa upp var trevligt, i
alla fall tills mörkret föll, för då infann
sig verkligen en utomhuskänsla. 

Hästsymposiet var utlokaliserat till 
en biograflokal intill. Det fanns absolut
ingenting att klaga på där, mer än att det
var alldeles för sköna fåtöljer.

Den enda missen lokalmässigt var att
surret från den strida ström av deltagare
som anlände till receptionen hördes in 
i salen där plenarsessionen hölls. Det
störde dock endast de främre bänk -
raderna. Nytt för i år var också att hela 
plenarsessionen bevakades av SVT24.
Tyvärr blev det inte direktsändning som
planerat då Veterinärkongressen fick stå
tillbaka för danska valet samma dag. 
Veterinärkongressen sändes i efterhand. 

Get-to-gether-partyt var välbesökt och
nyheten att inte betala i entrén gjorde 
att det flöt smidigare än vanligt. God 
mat och rikligt med dryck, samt en full-
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Massor av nyheter på
årets kongress

Stämningen på Get-Together-Partyt blev hög från
första sekund. Lolita Nilsson och Thomas Manske
körde en mycket sevärd försäljningstaktik av sina 
läkemedel. Förutom underhållningen sponsrade 
Boehringer Ingelheim Vetmedica även all förtäring.
Maten var god och drycken milt smärtstillande.

TEXT: SUZANNE FREDRIKSSON. FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON OCH JOHAN BECK-FRIIS



komligt häpnadsväckande marknadsfö -
ring av ett aktuellt läkemedel genom en
scenshow av det mer spektakulära slaget
gjorde att feststämningen infann sig från
första sekund. Det var faktiskt lite svårt
att känna igen personalen på Boehringer
Ingelheim Vetmedica. Kul och proffsigt. 

En så kallad Meta-analys (frågesport)
delades också ut bland festdeltagarna.
Magnus Algotsson, ”känd från media”
vann.

Den traditionella tipspromenaden
bland utställarna vanns av Ann-Charlotte
Godin, SLU. Det var verkligen tredje
gången gillt då Ann-Charlotte tidigare
har kommit tvåa två gånger. Nu fick hon
8 000 kronor i resecheckar och var natur-
ligtvis jätteglad. Andra pris gick till 
veterinärstudenten Jenny Bengtsson, som
fick 6 000 kronor, tredje till Caroline
Carlsson, SLU, som fick 5 000 kronor
och fjärde till Anne-Li Ljunggren, Djur-
sjukhuset Albano som erhöll 3500 kro-
nor. Vi gratulerar alla vinnare!
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Efter show och mat är det mingel. Gamla och nya kolleger möts och självklart pockar 
en del på uppmärksamhet från tidningen. Ja, inte för att bli fotograferade så här, utan
mer med uppmaningar om fler reportage från livsmedelssektorn. På bilden från vänster:
Åsa Bergquist, Nasersha Arzoomand, Rune Espefelt och Karin Granath.

Trängseln var stundtals stor bland utställarna, men de flesta verkade trivas. Gott om kaffe, många kolleger och kursare man inte sett på
länge och en hel del nyheter i montrarna. 

➤



Veterinärförbundets årsmöte ägde som vanligt rum kvällen innan kongressen,
och i likhet med de senaste åren var lokalen Ingmar Bergmans anrika slotts  -
biograf i Uppsala. Förbundsordföranden höll parentation över de med lemmar
som avlidit under året, och gick också ingående igenom styrelsens verksam-
hetsplan för kommande år.

En viktig funktion under årsmötet är presentationen av de medlemmar
som kandiderar till olika poster i förbunds styrelsen 2008. Kandidaterna hade
redan presenterats i SVT nr 13/07, men årsmötesdeltagarna fick nu möjlighet
att själva ställa frågor till de nominerade. Diskussionen fördes på en avspänd
och kollegial nivå, och frågor om stort som smått avhandlades under utfråg-
ningen.

Det direkt anslutande get-together-partyt lockade dock allt mer i takt med
att tiden gick. Årsmötet avslutades därför punktligt med en inbjudan till fest-
ligheterna i grannhuset, Stockholms nation i Uppsala.

VETERINÄRKONGRESSEN 2008
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Margareta Widell var en av de styrelse -
kandidater som presenterade sig under 
årsmötet. Hon passade dessutom på att
berömma Svensk Veterinärtidning, vilket
självklart måste uppmärksammas. 

Grattis Ann-Charlotte, tredje gången gillt! Efter två tidigare andraplatser tog
Ann-Charlotte Godin en välförtjänt seger i tipspromenaden. Hästsymposiet var utlokaliserat till en biograflokal intill.

Årsmötet i traditionell biografmiljö
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS
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För den som ville ta igen sig lite mellan alla intryck och föreläsningar fanns det en relax-
hörna i äkta 70-talsstil. En plats för eftertanke eller diskussion i lugn och ro.

På tal om hundar. Efter att ha lyssnat på
Eva Hertils fängslande anförande om
osunda hundar hoppade man till vid
denna syn. Tänk att varenda reklambyrå
fastnar för skrynkliga reklampelare.

Kongressens huvudsponsor Kruuse hade vakthund i montern i år. Fast den var rätt beskedlig.
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Veterinärkongress med fokus
på framtiden
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS, SUZANNE FREDRIKSSON, CHRISTINA AROSENIUS

Den 8–9 november ägde veterinär-
förbundets årliga utbildningsdagar
rum i Uppsala. Men det var en hel
del som var annorlunda i år. Mötet
hade bytt namn till Veterinärkon-
gress, och lokalen låg i centrala
Uppsala omgiven av affärer och 
restauranger. För första gången 
filmades och TV-sändes också delar
av kongressen i SVT24.

Benämningen ”Veterinärmöte” har länge
använts för SVFs och SVS fortbildnings-
dagar. Det namnet signalerade en intern
angelägenhet som inte stämmer med för-
bundets utåtriktade ambitioner, tyckte
SVF-styrelsen. Man beslutade därför att
döpa om arrangemanget till Veterinär-
kongressen och att försöka få en större 
samhällsexponering av de veterinärmedi -
cinska frågorna. Mer av en slump, men
inte desto mindre passande, tvingades
SVS i år att förlägga mötet i lokaler i cen-
trala Uppsala. Det var därför både nytt
namn och en ny omgivning som mötte
årets kongressdeltagare.

Som ett led i den utåtriktade sats-
ningen bjöds jordbruksministern in att
invigningstala, och SVT24 kontaktades
för att sända kongressens plenarsession i
TV i hela landet. Både jordbruksminis-

tern och hans statssekreterare meddelade
förhinder att delta, men TV-kamerorna
stod uppställda när förbundsordföranden
Karin Östensson invigde Sveriges första
Veterinärkongress. Som representant för
regeringen fick Sofia Carlsson, politiskt
sakkunnig vid jordbruksdepartementet,
officiellt inviga mötet.

Hon började med att klargöra rege -
ringens tre huvudmål: fler i arbete,
enklare regler och enklare att driva före-
tag. Inom det veterinära intresseområdet
är det främst målsättningen med enklare
regler som kan påverka framtiden. Fram
till 2010 ska varje företags administrativa

börda minska med 25 procent. Jordbruks-
departementet betonar dock att Sverige
ska fortsätta ha ett starkt smitt- och 
djurskydd. Djurskyddet ska dock vara 
”integrerat” enligt Sofia Carlsson, dvs
sammanvävt med smittskydd och avels -
arbete. Regeringen vill modernisera djur-
skyddslagstiftningen genom att införa
”djurvälfärdsparametrar”. Man vill på
sikt att olika branschprogram ska ta över
kontrollarbetet. Samtidigt vill regeringen
satsa på en statlig djurskyddstillsyn i
länsstyrelsernas regi. Beträffande den
kommande propositionen utifrån veteri-
närutredningen kunde Sofia Carlsson
inte ge några besked, ”arbetet pågår just
nu” var hennes kommentar. Det hon
kunde avslöja var att honnörsorden i pro-
positionen är att vi även i framtiden ska
ha ett gott smittskydd, ett gott djurskydd
och en jourverksamhet i hela landet.

DJUREN OCH VETERINÄREN
Den följande plenarsessionen, som sän-
des i SVT24 den 20 november, gick på
temat ”Djuren och veterinären”. I ett
antal kortare föredrag belystes aktuella
frågeställningar inom veterinärmedicinen
på ett mer populärvetenskapligt sätt än
vanligt. Innehållet skulle både vara in-
tressant för den veterinäre åhöraren och
begripligt för den intresserade allmän -
heten, en inte helt lätt balansgång.

Bengt Röken inledde med en beskriv-

Som representant för regeringen fick
Sofia Carlsson, politiskt sakkunnig vid
jordbruksdepartementet, officiellt inviga
mötet.
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ning av bekämpningen av tuberkulos hos
Kolmårdens elefanter. Trots ett ibland
ganska fackmässigt språk kunde han
måla upp en fascinerande historia som
innehöll både spänning, dramatik och
tragedi. Den från början relativt stora
elefantgruppen i djurparken minskade
sedan sekelskiftet successivt i storlek för
att till slut helt utplånas, på grund av 
tuberkulossmitta hos djuren.

Lars-Erik Appelgren gick grundligt
och metodiskt igenom dopingproblema-
tiken för tävlingshästar och Charlotte
Hallén-Sandgren gav sin syn på hur vi
vet att kossan mår bra. Hon kunde bland
annat berätta om studier från dikobesätt-
ningar som visar att vissa djurbaserade
parametrar kan ge väl fungerande infor-
mation om djurens välfärd. De para -
metrar hon talade om var flyktavstånd,
resningsbeteende, hälta, hull, renhet, ska-
dor och håravfall.

Eva Hertil från SLU höll ett engagerat
föredrag om extremavel på hund, där
nog ingen gick miste om budskapet.
Inom vissa raser har vi redan passerat
gränsen för när hundens skönhetsideal
blir en hälsofara, och de exempel från
rasen shar pei som Eva visade i sin 
presentation var talande. Hundtemat
fortsatte med Dan Christenssons peda go  -
giska beskrivning av vad som händer om 

rävens dvärgbandmask kommer in i lan-
det via t ex en insmugglad hund. Man
riskerar att sprida en smitta som aldrig
går att utrota och man förstör glädjen av
att kunna vistas i naturen, sammanfat-
tade han. Som avslutning berättade 
Therese Edström från Astra Zeneca om
försöksdjursveterinärens upp  gifter. Det
blev påtagligt att detta veterinära åta-

gande är viktigt, både för forsknings -
resultaten och för försöksdjurens välfärd.

HÄSTSYMPOSIET
I dagarna två fortsatte kongressen med
de djurslagsvisa symposierna. 

Hästsymposiet tog i år upp två popu-
lära ämnesområden: dräktighets- och
för lossningsproblematik och hästens tän-
der. Förstklassiga föreläsare och ett inne-
håll som intresserade såväl distrikts ve te   -
  rinärer som specialiserade hästpraktiker
gjorde att biograf Royal var fullsatt under
samtliga föredrag. 

Mats Troedsson hade lockats hem från
USA där han varit verksam sedan mitten
av 1980-talet. Mats berättade att han inte
deltagit på Veterinärmötet/kongressen
efter flytten till USA för ett tjugotal år
sedan och beskrev kortfattat sitt arbete
vid University of Florida. Hästkliniken
ligger i ett område med stor avelsverk-
samhet och tar emot mellan 1 000 och 
1 500 fall om året. 

Mats hade med sig ett rikligt bildma-
terial. Han började med att visa exempel
på hur avancerad ultraljudsdiagnostik på
ett tidigt stadium kan ge föraningar om
olika tillstånd hos fostret eller stoet som
kan orsaka problem. Ett exempel var hur
man genom att studera storleken på

Ska det vara så här? frågade Eva Hertil publiken efter att ha visat en shar pei som fått
stora delar av sin ansiktshud bortlyft kirurgiskt, för att kunna se.

Mats Troedsson och Susanne Demmers kompletterade varandra väl under hästsymposiet,
genom att ge veterinära hästavelsaspekter från både USA och Sverige.

➤
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aorta kan få en varning om en kom-
mande prematur födsel. 

Inom området förlossningskomplika-
tioner redogjorde Troedsson för ett antal
fall som han kommit i kontakt med
genom åren. En av de mer anmärk-
ningsvärda fallbeskrivningarna gällde en
hydrops (onormal ansamling av vätska i
amnion- eller allantoissäcken). Stoets
ägare var inte överens om vilket som var
viktigast: att minimera riskerna för stoet
eller att få ett levande föl. Man enades
om att försöka rädda båda. Med stora an-
strängningar, och förmodligen med en
insats som skulle vara helt främmande
för svenska förhållanden, blev utgången
lycklig. Det är enligt Mats det enda
kända fallet där både sto och föl överlevt.
Men allt är inte så spektakulärt. Kvar -
bliven efterbörd eller blödningar efter en
till synes helt normal förlossning kan
vålla stora bekymmer och åhörarna del-
gavs massor av kunskap om vad man kan
göra vid olika kritiska tillstånd. 

– Måttet på hur framgångsrik behand-
lingen varit får man dock först vid nästa
planerade dräktighet, avslutade Mats
Troedsson.

Svenska erfarenheter
Susanne Demmers, klinikveterinär på
Universitetsdjursjukhuset, har gedigen
praktisk erfarenhet som stuteriveterinär
och en av ägarna till Västerbo Stuteri.
”Handhavande av det nyfödda fölet” till-
hör hennes vardag och hon hade plockat
fram exempel från den egna uppföd-
ningsverksamheten. Bildserien av ett pre-
maturt föl föranledde en del förklaringar.
Varför var den lindad runt hasorna?

– Prematurer ligger ner extremt
mycket, jag lindar Snöggbandage i en
åtta runt fölets hasor för att undvika att
den får liggsår. Man ska för övrigt vara
mycket försiktig med rörelse för prema-
turer, skelettet är inte klart för belastning. 

I samband med några ord om mastit-
behandling på ston uttryckte Susanne ett
visst missnöje med sina hästpraktiserande
kolleger som använder sulfa till starthäs-
tar som är röda i halsen. 

– Vi har resistensproblem och de vet
ju att det nästan alltid rör sig om virus,
röt Susanne.

Antibiotikaanvändning var en fråga
som kom upp på dagens avslutande dis-
kussion. En åhörare menade att vi ser
stora hot om resistens här i Sverige. Hur
är det i USA?

– Jag är faktiskt förvånad över att resi-
stensproblemen inte är större, speciellt
som vi använder betydligt mer anti -
biotika där än i Sverige, kommenterade
Mats Troedsson. 

Hästtänder
Hästtänder har varit ett ”hett” ämne av
flera orsaker de senaste åren. Vid förra
årets Veterinärmöte togs bland annat be-
hörighetsfrågan för djurtandläkare upp
under plenarsessionen. Intresset för häst -
tandvård är stort utanför veterinärkåren,
vilket haft det goda med sig att en hel del
utbildningsaktiviteter i hästtandvård har
kommit igång för veterinärer.

Margareta Uhlhorn, SLU och Tor-
björn Lundström, Djurtandvårdsklini-
ken, höll ett gemensamt anförande om
hur man på bästa sätt använder olika
typer av bilddiagnostik. Margareta redo-
gjorde solklart – inte en fråga från åhö-
rarna – för tekniken och hur man
praktiskt hanterar den för att få bästa
möjliga bildresultat. 

– Munhålan är ett rätt krångligt ställe
att jobba med och dessutom vill man i
mesta möjliga mån undvika ”strålsnusk”,

menade Margareta och förklarade till 
exempel hur man gör små bildplattor.

Torbjörn Lundström framhöll värdet av
den fotografiska bilden som ett utmärkt
komplement till annan bilddiagnostik
just i hästmunnen, framför allt när det
gäller att hitta vissa frakturer som helt en-
kelt inte går att upptäcka på annat sätt. 

Dragplåster från USA
Det stora dragplåstret var Thomas J 
Johnson, Advanced equine dentistry,
USA. Han höll ett innehållsrikt anfö-
rande med många bilder, utförliga fall -
beskrivningar och konkreta råd. Han
hann med allt från hur man på bästa sätt
gör en utförlig munhåleundersökning
och hur man kommer åt att arbeta i häs-
tens mun, specifika problem på unga
hästar, gamla hästar, skador, kirurgi m m.  

Hans egen verksamhet bedrivs bland
annat i en ambulerande klinik, en buss
med två fullt utrustade behandlingsplat-
ser, som han åker runt med till stora häst -
farmer. Någon ställde frågan, och för -
väntade sig nog ett hisnande svar, hur
mycket det kostar att få sin häst grund-
ligt undersökt vid ett sådant besök och
svaret blev ungefär 300 dollar. 

Många av de hästar som Thomas be-
rättade om i sina fallbeskrivningar hade
fått skador i munnen på grund av felak-
tigt utförd tandvård. Thomas menade att
hästens munhåla borde intressera alla 
veterinärer i högsta grad ”varje hästpatient
är en tandpatient”. En noggrann under-
sökning av munhålan kan avslöja mycket
mer än renodlade tandproblem. Han
poängterade vidare att förutom att ha
rätt instrument och en bra behandlings -
plats är en utförlig dokumentation abso-
lut nödvändig för att lyckas i längden.

– Många fall tar flera år att åtgärda,
men med noggranna rutinkontroller och
bra vård kan vi ta hand om 90 procent
av alla hästar.

Hästsymposiet avslutades med att
Sofia Tenselius, Djurtandvårdskliniken,
förklarade hur viktigt det är att den arbe -
tande hästen har ett väl tillpassat betsel.
Sofia visade vilka skador som kan uppstå
med felaktigt använd utrustning i häs-
tens mun eller flitig användning av olika
typer av nosgrimmor.

Prematurer ligger ner extremt mycket, jag
lindar Snöggbandage i en åtta runt fölets
hasor för att undvika att den får liggsår,
sade Susanne Demmers.

➤
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– Om du ska göra en tandundersök-
ning, uppmana gärna hästägaren att ta
med den utrustning som används, rådde
Sofia.

HUSDJURSSYMPOSIET
Husdjurssektionen hade i år valt ett stän-
digt aktuellt tema nämligen mastiter och
sintidsbehandlingar. Två inbjudna före -
läsare inledde, Andrew J Bradley från
universitetet i Bristol, UK och Olav 
Østerås från Norges veterinärhögskola.

Andrew Bradley rapporterade resulta-
ten från flera större mastitundersök-
ningar som gjorts i England genom åren.
Man har de senaste 30 åren sett en för-
ändring i orsakerna till mastit. Från att
tidigare ha dominerats av smittsamma
patogener som S aureus är de numera
miljöorsakade, dvs orsakade av organis-
mer som E coli eller S uberis. Man har de
senaste 60 åren arbetat konsekvent med
en ”Five Point Plan” där sintidsbehand-
ling varit en viktig del och detta ser man
som en av orsakerna till förändringarna.
En följd av detta är att man nu måste
tänka om vad gäller användningen av 
antibiotika i samband med sinläggning.
60 procent av nya infektioner sker under

sintiden och 90 procent av mastiterna i
samband med kalvning orsakas av infek-
tioner under sintiden. Ett skäl till detta 
i England är att sinlagda kor blir ”bort-
glömda kor”, dvs ofta bara släpps ut i
miljöer med minimal tillsyn, skötsel och

hygien. De infektioner som behandlas i
samband med sinläggningen läker av, det
har undersökningarna konstaterat. Man
har därför nu också prövat en form av
profylax som består av inre och yttre
försegling av spenen, vilket har visat sig
minska antalet mastiter vid kalvning. 

Olav Østerås redogjorde för mastit
och sintidsbehandling ur det norska per-
spektivet vilket skiljer sig avsevärt från
svenska rutiner. Ett organiserat nationellt
program för att förebygga mastit har ta-
gits fram. Man använder i princip endast
två typer av antibiotika vid mastitbe-
handling, penicillin eller penicillin/ DHS,
inget annat utan mycket goda skäl. Bak-
teriologiska prov tas på alla mastiter och
skickas till ackrediterade laboratorier för
svar. Därefter läggs speciella besättnings-
regimer upp baserade på det bakteriolo-
giska resultatet. Uppföljningsbehandling
är alltid intramammarier, inte allmän -
behandling. Effekten anses vara lika bra.
Sedan finns ett selektivt sintidsprogram
där man, baserat på kons bakteriologiska
status, avgör om korna ska behandlas
eller inte, alternativt gå till slakt. 

Med denna behandlingsstrategi har
man minskat frekvensen mastitbehand-
lingar från 0,51 behandlingar per ko och
år till 0,23 under en period av tolv år. En

Thomas Johnson menade att ”varje hästpatient är en tandpatient”. Torbjörn Lundström
och Sofia Tenselius håller med.

Husdjurssektionen passade på att dela ut pris för bästa veterinära examensarbete inom
området produktionsdjur 2007. Thomas Manske gratulerar pristagaren Kristina Nordéus.

➤
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intensiv informationskampanj riktad till
mjölkproducenter, rådgivare och veteri-
närer rörande förändringar i attityder till
behandlingen har också genomförts.

SMÅDJUR
Smådjurssymposiet var delat, med både
en svensktalande och en engelsktalande
del som hölls i parallella seminarier.

I det huvudsakligen svensktalande se-
minariet hade man samlats kring temat
”senaste nytt inom klinik och forskning”.
Många talare framträdde och gav mat-
nyttig information kring aktuella rön.
Bland annat berättade Elisabeth Hern -
blad om en studie hon utfört om sebakös
adenit hos svenska hundar. Lidandet kal-
las även talgkörteladenit och är en ovan-
lig hudsjukdom hos hund. Dock visade
studien att raserna storpudel och akita
inu hade en hög frekvens av sjukdomen, 
jämfört med antalet registrerade hundar
i Jordbruksverkets register. Hernblad
kunde också visa en övervikt av hanhun-
dar, som inte rapporterats tidigare. 

Ann Pettersson från SLU talade om
”Feline odontoclastic resorptive lesions”
(FORL), en tandsjukdom med okänd
etiologi som drabbar tamkatten. Sjukdo-
men karakteriseras av en successiv resorp-
tion av tandens hårdvävnad och beskrevs
redan 1930 men föll därefter i glömska.
Idag vet man att problemet är vanligt hos
våra tamkatter, 76 procent av katterna
som var tio år och äldre led i en aktuell
svensk studie av FORL. Lidandet är
också mycket smärtsamt, vilket ibland 
av ägaren tolkas som ålderströtthet hos
katten. – En tandsanering ger ofta en helt
ny katt, sade Ann Pettersson.

De kirurgiska möjligheterna inom
smådjurssjukvården växer i takt med att
nya metoder utvecklas. Fredrik Daniels-
son från Helsingborg redovisade några
nya avancerade kirurgiska behandlings-
metoder inom områdena endoskopi,
proteskirurgi, coil- och stentkirurgi, kors -
bandsplastik, ledbrosktransplantation
och frakturkirurgi. 

– Utvecklingen sker snabbt och måste
följas upp med kvalitativt arbete som
visar värdet av de nya möjligheterna, på-
pekade han. De etiska aspekterna måste
också beaktas, liksom kostnaderna.

Engelska gästföreläsare
I det engelsktalande symposiet föreläste
Dez Hughes och Amanda Boag, båda
från Royal Veterinary College, London.
Temat var akutsjukvård och intensivvård

av hund och katt, vilket följdes av ett
stort antal intresserade åhörare.

– När man ska behandla djur i chock-
tillstånd, gäller det först att avgöra 
vilken typ av chock det handlar om, sade
Amanda Boag. 

Målsättningen är alltid att återställa
blodflödet i kroppen och få igång syre -
transporten till vävnaderna. Hur detta
ska utföras beror på orsaken till chocken.
Vanligast är den hypovolemiska varian-
ten, som beror på en yttre eller inre blöd-
ning. Man måste dock klargöra att det
inte handlar om distributiv chock (orsa-
kad av generell vasodilatation), kardio-
gen chock (på grund av nedsatt hjärt -
funktion) eller obstruktiv chock (t ex 
orsakad av lungtromboembolism). Dessa
har helt olika behandlings sätt jämfört
med det hypovolemiska tillståndet.

Dez Hughes kompletterade Amanda
Boag på ett professionellt sätt i föredra-
gen, men hade också egna ämnen i sina
föreläsningar. En av dessa handlade om
hur man hanterar hundar med akuta
bukproblem. När ska man börja skära?
var hans frågeställning. Buksyndromet
utgör en av de största utmaningarna
inom veterinär akutsjukvård, på grund av
det stora antalet möjliga etiologier, kon-

Ann Pettersson från SLU talade om ”Feline
odontoclastic resorptive lesions” (FORL), en
tandsjukdom med okänd etiologi som drab-
bar en stor andel av våra äldre tamkatter. 

Buksyndromet utgör en av de största utmaningarna inom veterinär akutsjukvård, på grund
av det stora antalet möjliga etiologier, konstaterade Dez Hughes.

➤
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staterade Hughes. En framgångsrik be-
handling kräver att man snabbt får en
bild av patientens primära systemstatus,
främst cirkulationen, fortsatte han. Man
måste tidigt sätta in understödjande be-
handling för att sedan aggressivt leta efter
diagnos och upprätta en slutlig behand-
lingsplan.

LIVSMEDEL OCH FÖRSÖKSDJUR
Under livsmedelssymposiet höll Marie-
Louise Danielsson-Tham, Örebro uni-
versitet, som vanligt ett gediget och
faktaspäckat föredrag om matförgift-
ningar härrörande från mjölkprodukter.
Moderatorn Anders Engvall konstaterade
att det inte var konstigt att Danielsson-
Tham mottagit så många pedagogiska
priser som hon gjort under sin karriär.

Kalle Hammarberg, ”veterinär diverse-
arbetare” från Hudiksvall, provocerade
publiken genom att ifrågasätta värdet av
egenkontroll baserad på HACCP i små-
skaliga besättningar. Många gårdsprodu-
center har inte kompetensen att genom -
föra en HACCP-baserad kontroll, och
man borde istället sätta kontrollkrav på
den utgående produkten, menade han.

Detta var dock som att svära i kyrkan i
dagens EU-reglerade Sverige, och flera
myndighetsföreträdare i publiken oppo-
nerade sig kraftigt mot att rekommen-
dera något annat än HACCP-rutiner.

På försöksdjurssidan gick det lugnare
till. Åse Roos från Lunds universitet be-
rättade om hur man går tillväga för att
utföra artificiell insemination på mus.
Resultaten från en studie hon genomfört
visade att både dräktighetsresultat och
kullstorlek är jämförbara med konventio-
nell embryotransfer, vilket är det van -
ligaste sättet för kontrollerad avel av
försöksmöss.

Ricardo Feinstein från SVA gick ige-
nom naturligt förekommande sjukdomar
hos laboratoriemöss, och hur man kan
förebygga sjukdomarna. Musens parvo-
virus och coronavirus, liksom olika typer
av Mykoplasma och Pasteurella, hör till 
de vanligaste infektionsagens som före-
kommer.

AKTUELLA INSLAG OCH 
UTSTÄLLNING
På samma sätt som under de gamla vete-
rinärmötena fanns det en punkt med 
aktuella inslag under årets kongress. Den
lilla sal som avdelats för dessa föredrag

räckte flera gånger inte till, då ämnes -
områdena var högaktuella och av stort
intresse.

Christina Greko, SVA, gjorde en riv -
start genom att belysa läget beträffande
meticillinresistenta stafylokocker (MRSA)
i Sverige. Sju fall har hittills påträffats hos
hund, men inget hos något annat djur -
slag (förutom människa). De aktuella
hundfallen har i allmänhet samma typ av
MRSA som återfinns inom human-
sjukvården i samma region. Smittan
misstänks därför ha gått från människa
till hund. SVA håller nu på att söka aktivt
hos landets hästar, för att få en uppfatt-
ning om bakterierna finns där. Oskar
Nilsson, också från SVA, följde upp med
en beskrivning av kolonisationsförlopp
av vankomycinresistenta enterokocker i
slaktkycklingbesättningar.

Från svinsidan rapporterade Per Wall-
gren, SVA, om den jobbiga men fram-
gångsrika bekämpningen av PRRS i
Skåne i somras. Mot alla odds lyckades
de insatta åtgärderna stoppa smittan,
något som inget annat drabbat land kla-
rat av. Trots intensiv provtagning i svin-
populationen har inga nya PRRS-fall
upptäckts i Sverige sedan augusti i år. 

Pers kollega Helen Wahlström redo-

Helen Wahlström och Per Wallgren gav var sin välbesökt föreläsning under årets aktuella
inslag. 

Kalle Hammarberg provocerade publiken
genom att ifrågasätta värdet av egen -
kontroll baserad på HACCP i småskaliga
besättningar.

➤
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gjorde för smittspårningen vid ett sal -
monellautbrott hos parents- och grand -
parents-fjäderfä i Skåne i början av året.
Genom intensivt detektivarbete lyckades
man kartlägga de komplicerade vägar
som smittan tagit för att komma in i de
välbevakade fjäderfäbesättningarna. 

Veterinär rådgivning med anledning
av det nyinsatta recepttvånget för av-
maskningsmedel åt häst lockade en 
storpublik. Föreläsarna Fredrik Hultén,
Läkemedelsverket och Eva Osterman
Lind, SVA, hade åhörare stående längs
väggarna under sin föredragning. Även
dagens sista inslag om bluetongue rönte
stort intresse. Kristina Mieziewska från
Jordbruksverket bytte påpassligt sal och
slog ihop sig med Lena Ström från SVA,
som talade om samma virus. Det fram-
kom där bland annat att de svidknott -
arter som sprider smitta i andra delar av
Europa även förekommer i södra Sverige.
Förutsättningarna för smittspridning
finns alltså redan här.

Slutligen måste den traditionella pro-
duktutställningen nämnas, som i år var
större än något tidigare år. Montrarna
stod uppställda i tre stora rum på olika
våningar, men de flesta besökare verkade
inte ha några problem att hitta runt. In-
ramat av det vanliga utbudet av reklam-

pennor och smågodis presenterades många
intressanta nyheter inom alla veterinära
verksamhetsfält. Ett nog så angeläget om-
råde som de vetenskapliga nyheterna för
den praktiserande veterinären att hålla
sig uppdaterad på.

Drygt 950 besökare hade passerat

kongressekretariatet när kongressen var
över, vilket nästan var mötesrekord. Nu
blir det en utmaning för arrangörerna 
att upprepa det attraktiva programmet
under 2008, när kongressen flyttar till-
baka till nyrenoverade lokaler på SLU.
Men det är en annan historia.  ■

På produktutställningen kunde man bland annat hitta den elektroniska dosan noQ, som
låter väntande klinikbesökare vistas utanför väntrummet och ändå få besked om när det
är deras tur att komma in.

➤



På lördagen efter Veterinärkongres-
sen arrangerade Hästsektionen en
workshop som fortsättning på
temat hästens tänder. Under en för-
längd förmiddag bjöds deltagarna,
som samtliga värmt upp teoretiskt
under hästsymposiet, på fyra äm-
nesstationer med tillfälle till prak-
tiska övningar. Med 16 deltagare 
i fyra grupper krävdes det både
tempo och disciplin, fyra veterinär-
studenter hjälpte till att hålla ihop
grupperna och såg dessutom till att
tidsprogrammet hölls. Tillsammans
med hästsymposiet berättigade
denna workshop till kursintyg för
hästspecialistutbildningen.

Station ”Munhåleundersökning” beman-
nades av Thomas J Johnson och Torbjörn
Lundström. Här skulle deltagarna under-
söka och notera fynd på ett antal häst-
skallar med varierad levnadsålder och
tandstatus. Thomas visade olika hjälpme-
del och underströk hur viktigt det är med
bra belysning. Ficklampa duger inte! 

Exempelhästarna höll sig av naturliga
skäl rätt lugna, men föreläsarna framhöll
att det inte går att utföra en fullständig
munhåleundersökning utan sedering. Att
planera tillvägagångssätt och att räkna
alla tänder tillhör grunderna. Det kan
också vara till stor hjälp att ta reda på
hästens användningsområde. Thomas
påminde om hur viktigt det är att 
göra ett utförligt tandprotokoll för varje 
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Mera tänder 
TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Thomas J Johnsson, Advanced Equine Dentistry, USA, hade värmt upp deltagarna teore-
tiskt på kongressen och nu gällde det praktik.

Bra belysning är ett måste.



patient. Den svenska och den ameri-
kanska nomenklaturen är inte densamma,
men de som deltog på hästsymposiet
hade fått den amerikanska numreringen
förklarad där. 

Carl-Fredrik Gauffin och Gunnar Wall-
gren höll i ”Vargtandsextraktion”. Här

fick deltagarna se en instruktiv film
medan Carl-Fredrik uppmärksammade
tittarna på såväl finesser som misstag. Att
ta bort vargtänder tillhör de ingrepp som
då och då skapar efterföljare i form av
missnöjda hästägare och återbesök. 

– Vargtänderna ser olika ut, om de ens
syns, och är ibland en riktig utmaning att

jobba med. Tala om för hästägaren att
det inte är ovanligt att en vargtand går av
när man försöker få upp den. Händer
det, fortsätt inte att karva utan avsluta ar-
betet, skicka hem hästen och ta in den
igen efter 14 dagar. Då går det betydligt
lättare att få bort resten, rådde Carl-
Fredrik. 

Sofia Tenselius och Karin Alexandersson
höll i ”Betslingsövning på levande häst”.
Sofia hade med sig ett par kilo betsel av
allehanda utföranden. Hon kommente-
rade de olika materialens inverkan i häst  -
munnen såsom till exempel friktion mot
slemhinnor och tänder. 

– Hur hästen påverkas av betsel gjorda
av andra metaller än det traditionella
rostfria stålet vet vi inte mycket om,
kommenterade hon. 

Vad är det egentligen som belastas av
betslet och hur undviker man skador? 
– Tunga, laner, mungipor och kinder,
gom, P1 och P1 belastas av betslet. Till
en början kan man alltså konstatera att
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Carl-Fredrik Gauffin, Hallands Djursjukhus, diskuterar lämpliga verktyg med Anna Forslid. 

Gunnar Wallgren, Regiondjursjukhuset i Strömsholm, demonstrerar vargtandsborttagning
inför en engagerad publik. 

Karin Alexandersson, ATGs Hästsjukhus
Färjestad, visar tillsammans med en tål -
modig hästmedarbetare hur man provar 
ut ett betsel.



hästens mun egentligen inte har plats för
något betsel alls. 

– För att undvika skador måste det
därför vara väl utprovat och man bör
också uppmana hästägarna att växla mel-
lan olika utföranden, t ex mellan odelat
och delat, rådde Sofia. 

”Arbete i töm” var Anders Erikssons
gebit. Han förklarade hur man kan ar-
beta en häst från marken och vad man
behöver för utrustning till detta. Anders
är en av landets absolut skickligaste kus-
kar och hans uppvisning i tömkörning i
en av hagarna utanför hästkliniken var
sevärd. 

– Om man vill överleva i det här job-
bet bör man ha ett utpräglat säkerhets -
tänkande, sade Anders och stövlade på i
den decimeterdjupa leran bakom hästen.
Förhållandena för dagen var väl kanske
inte de mest gynnsamma.

Anders jobbar stenhårt för att få en
minskad användning av kandar (ett
mycket kraftfullt betsel som enligt Rid-

sportförbundets regler måste användas i
vissa dressyrklasser). Det är en utrustning
som fel använd verkligen kan skada häs-
ten. Som parentes kan nämnas att Sofia

Tenselius under hästsymposiet just visat
en bild på skador i munnen hos en 
dressyrhäst som, till åhörarnas förvåning,
tävlar yppersta eliten.  ■
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Att Anders Eriksson har körhänder kunde ingen missa. 

Sveriges Veterinärförbunds styrelse och kanslipersonal, 
liksom Svensk Veterinärtidnings redaktion, 
önskar alla medlemmar och övriga läsare en 

God Jul och
Gott Nytt 2008



Slakt av obedövade djur är en
mycket kontroversiell fråga. I Sve-
rige är flertalet veterinärer, djur -
ägare och konsumenter övertygade
om att det enda djurskyddsmässigt
acceptabla sättet att slakta djur är
att bedöva djuret så att det är med-
vetslöst under snittläggning och 
avblodning. Från vissa religiösa
grupper finns dock starka önske -
mål om att få slakta på traditionellt
vis utan föregående bedövning. En 
alternativ metod för att minska ris-
ken för lidande är att bedöva djuret
direkt efter snittläggning, så kallad
post-cut stunning. Artikeln baseras
på den rapport om post-cut stun-
ning som den tidigare Djurskydds-
myndigheten lämnade till regeringen
i april 2007.

BAKGRUND
Djurskyddsmyndigheten fick under
2006 i uppdrag av regeringen att studera,
analysera och utvärdera användandet av
bedövning efter snittläggning (post-cut
stunning) i samband med religiös slakt
av nötkreatur i andra länder. Djurskydds-
myndigheten fick även i uppdrag att
bland annat göra en litteraturgenomgång
av nyare publikationer inom området 
religiös slakt.

Traditionellt har religiös slakt, både
muslimsk halalslakt och judisk koscher-
slakt, skett helt utan föregående bedöv-
ning. Idag accepterar dock många
muslimer bedövning före snittläggning,
under förutsättning att bedövningen 

antingen är reversibel (vilket i praktiken 
innebär elektrisk bedövning) eller åt-
minstone inte innebär att hjärtat stannar
innan avblodningen till stora delar är 
genomförd (vilket innebär att man även
accepterar bedövning med bultpistol
eller vissa typer av gasbedövning). Inom
vissa muslimska grupper, och även inom
delar av den judiska gruppen, anser man
dock inte att bedövning före slakt är för-
enligt med de religiösa reglerna. Företrä-
dare för dessa grupper säger sig eventuellt
kunna acceptera bedövning efter snitt-
läggning. För vissa personer kan dock
inte heller bedövning utförd efter snitt-
läggning accepteras av religiösa skäl.

BESKRIVNING AV METODEN
Med post-cut stunning avses bedövning
efter snittläggning i samband med slakt.
Syftet är att minska djurets lidande under
avblodningen, dvs minska risken för att
djuret ska känna obehag, smärta eller
ångest under perioden från snart efter att
halssnittet läggs till dess att djuret blir
medvetslöst av avblodningen. Metoden
används främst på nötkreatur, där tiden
från snittläggning till medvetslöshet och
bortfall av hjärnaktivitet annars kan vara
flera minuter lång (1, 6, 7, 8) bland
annat beroende på djurets storlek och
ifall blodkärlen täpps till. 

Bedövningen sker då med bultpistol,

CHARLOTTE BERG, leg veterinär, docent och 
TORSTEN JAKOBSSON, leg veterinär.*

Bedövning efter snittläggning i samband
med religiös slakt 

❘ ❙❚ vetenskap
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FIGUR 1. Översiktsbild över rotationsbox av typen ”Weinberg pen”.
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antingen med bult av penetrerande typ
(används vid konventionell slakt i bland
annat Sverige) eller av icke-penetrerande
typ, som endast ger ett hårt slag mot dju-
rets pannben. Bedövning efter snittlägg-
ning kräver kraftig fixering av djuret, så
att huvudet hålls i rätt läge även efter det
att halsens blodkärl, strupar och vissa
muskler skurits av. Fixering kan ske både
genom att djuret vänds på rygg (Figur 1)
och i stående läge (Figur 2). Båda dessa
fixeringsvarianter används även vid slakt
av helt obedövade djur. Djuren ska vid
post-cut stunning skjutas med bultpistol
omgående efter att halsens blodkärl har
skurits av, för att djuren enbart ska upp-
leva kortvarig smärta (9, 19).

Vid slakt av mindre idisslare (får och
getter) är tiden från snittläggning till
medvetslöshet på grund av blodförlust
betydligt kortare än för nötkreatur. 
Post-cut stunning tillämpas därför sällan
på får, vanligen slaktas dessa helt utan 
bedövning även där man tillämpar post-
cut stunning för nötkreaturen. Några
uppgifter om post-cut stunning vid slakt
av fjäderfä har inte kunnat hittas.

Användandet av post-cut stunning 
i andra länder
Metoden används i flera länder där islam
eller judendomen inte är dominerande
religioner, som en kompromiss mellan
djurskyddsrelaterade krav på bedövning
före snittläggning och religiösa krav på
att få slakta i enlighet med religiösa
påbud och traditioner. 

I Danmark användes post-cut stun-
ning-metoden på ett slakteri fram till juli
2004, då slakteriet gick i konkurs. Ini -
tialt användes där rotationsbox för fixe -
ring, men på 1990-talet övergick man till
fixering av upprättstående djur, med
hjälp av huvudfixering, bukplatta och
tryck bakifrån. Först bedrevs då slakt av
obedövade djur, men efter att de tider
som djuren (särskilt kor) visat sig varit
vid medvetande uppgått till upp till sju
minuter, kom krav på bedövning ome-
delbart efter snittläggning. När djuren
slaktades och bedövades med post-cut
stunning fanns krav på kontinuerlig
 veterinärövervakning under hela slaktför-
loppet. Bedövningen efter snittläggning
gjordes med konventionell bultpistol,
och tryckluftspistol fanns som reserv.
Post-cut stunning så som den utfördes
vid slakteriet ifråga bedömdes av Føde-
varestyrelsens veterinärer som ett stort
framsteg jämfört med slakt av helt obe-
dövade nötkreatur, men ansågs ändå
medföra onödigt lidande jämfört med
konventionell bedövning före snittlägg-
ning (A-B Rought, personligt medde-
lande, 2005). 

Kraven för vad som anses som accep-
tabla former av post-cut stunning varie-
rar mellan olika länder. Vissa länder har
lagstadgade maximigränser för hur långt
intervallet mellan snittläggning och be-
dövning får vara. I andra länder är det
helt frivilligt att över huvud taget bedöva
i samband med religiös slakt, vilket inne-
bär att ingen tidsgräns finns.

DJURSKYDD VID POST-CUT 
STUNNING
En omfattande litteraturgenomgång av
nyare artiklar inom området återfinns i
Djurskyddsmyndighetens rapport (4).
De djurskyddsrelaterade frågor som ställs
i samband med slakt av obedövade nöt-
kreatur är ofta relaterade till något av föl-
jande områden: stress i samband med

fixering, smärta vid snittläggning, eller 
lidande under avblodningen (3, 18, 20).
Förekomsten av renodlade forskningsstu-
dier som har djurskyddet i fokus är dock
ytterst begränsad. 

Inom området ”post-cut stunning”
finns ytterst få artiklar publicerade, och
ingen där man specifikt utvärderat djur-
skyddet vid denna typ av bedövning. I en
österrikisk artikel konstateras att post-
cut stunning idag accepteras av både de 
judiska och de muslimska grupperna i
landet. Det framhålls också att tiden från
snittläggning till bedövning måste hållas
så kort som möjligt, av djurskyddsskäl
(19). I en publikation från Danmark (9)
redogörs för bakgrunden till att metoden
med bedövning efter snittläggning togs 
i bruk där i slutet av 1990-talet. Ingen
vetenskaplig publikation rörande intryck
av eller resultaten från denna slakt har
dock kunnat hittas.

Fixering
Det torde vara allmänt vedertaget och
därtill visat i forskning att fixering är
stressande för nötkreatur. Samtidigt har
fixeringen fördelen att risken för fel
minskas (9). Viktigt vid fixering vid slakt
är att djuren fixeras såpass fast att de inte
kan vända sig eller böja undan huvudet,
men inte heller så hårt att de kämpar
emot. 

Fixering som innebär att djuren rote-
ras till ryggläge anses vara mycket stres-
sande för djuren. Denna typ av fixering,
i den så kallade ”Weinberg pen”, har
kraftigt ifrågasatts och i OIEs dokument
om djurhälsa och djurskydd för land -
levande djur (21) betonas risken för att
djuren upplever stress i samband med
ryggläge, i samband med att djuren för-
söker undvika fixeringen och i samband
med att de hålls alltför länge i detta läge.
I FVEs dokument om religiös slakt fram-
hålls att denna boxtyp bör förbjudas
(11). Detta stöds av bland annat Gran-
din (14) och Grandin & Regenstein
(17), som visat att djur som slaktas på
rygg kan åsamkas lidande genom att blod
eller föda rinner ner i luftstrupen, och
Dunn (10) som visat att nötkreatur som
vänds i ”Weinberg pen” har högre korti-
solvärden och mer ansträngd andning än
djur som fixerats upprättstående. Djuren
hålls dessutom fixerade betydligt längre i
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FIGUR 2. Den så kallade ASPCA-boxen för
upprättstående fixering av nötkreatur vid
religiös slakt. Denna konstruktion kan an-
vändas både vid slakt av helt obedövade
djur och vid post-cut stunning. Bildmate-
rial hämtat från www.grandin.com. 
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rotationsbox än när de slaktas upprätt -
stående, även när slakten sker utan be-
dövning.

Rotationsboxar av typen ”Weinberg
pen” är förbjudna i Storbritannien av
djurskyddsskäl (2, 12), och även i Dan-
mark frångicks ”Weinberg pen” på 1990-
talet efter ett uttalande från Djur -
etiska Rådet (6). I USA rekommenderar
bransch organisationen AMI (American
Meat Institute) att djur i samband med
religiös slakt bör fixeras upprättstående
(22). 

Den typ av fixering där djuren står
upp skiljer sig inte principiellt särskilt
mycket från den som används vid kon-
ventionell slakt där bedövning sker före
snittläggning. Den innebär dock en kraf-
tigare grad av fixering, bland annat i och
med den mer avancerade huvudbygeln
och användningen av bukplatta. Den typ
av box för slakt av upprättstående nöt-
kreatur som används både på många håll
i USA och i andra länder kallas ofta
”ASPCA pen” eller ”Cincinnati pen”
(10), och består av en box med huvud-
bygel och -tak (se Figur 3), en rörlig del
i boxens bakre ände som trycker djuren
framåt, och ofta också en platta under
djurets buk.

Snittläggning och bedövning
Även vid bedövning efter snittläggning
är det viktigt att djuret är tillräckligt fixe -
rat för att snittläggning och bedövning
ska kunna ske omgående. Detta för att
undvika att fixeringstiden blir så lång att
djuret stressas i onödan. Enligt Grandin
(12) bör vid religiös slakt (inklusive
sådan där post-cut stunning tillämpas)
snittet läggas inom tio sekunder efter det
att djurets huvud fixerats, av djurskydds-
skäl. Viktigt är dock att fixeringen sker
på ett sådant sätt att djuret inte kläms
eller på annat sätt skadas. Detta innebär
att både den tekniska konstruktionen
och personalens handhavande av den-
samma måste fungera väl. Hur starkt
tryck som anbringas mot djuret är avgö-
rande för om fixeringen ska kunna anses
acceptabel ur djurskyddssynvinkel (15,
23). Avblodning underlättas dessutom
om snittet läggs relativt nära käkbenet 
– djurets bröst ska inte tryckas fram hårt
mot boxfronten. Enligt vissa experter ska
huvudfixeringen (”chin lift”) hållas kvar

under de första 20 sekunderna av avblod-
ningen, medan plattan ovanför djurets
huvud ska höjas omedelbart efter snitt-
läggning, samtidigt som ”back-pushern”
lossas (12, 16). Andra författare anser
där emot att även ”chin lift” bör lossas
omgående efter snittläggning, för att 
underlätta en snabb avblodning, men be-
tonar samtidigt att det är viktigt att inte
sårkanterna kommer i kontakt, eftersom
detta kan leda till smärta (23). 

Det finns ett antal amerikanska artik-
lar där bedövning efter slakt omnämns,
och där författarna beskriver hur metoden
kan användas på både små- och storska-
liga slakterier och vilken typ av utrust-
ning man då bör använda för att djuren
inte ska stressas i onödan (12, 14, 23).
Det finns beskrivningar av hur post-cut
stunning av nötkreatur kan genomföras
på upprättstående nötkreatur, och där
bedövningen lagts inom fem sekunder
efter snittläggningen. Sådan slakt har
bland annat beskrivits av Temple Gran-
din vid Colorado State University i USA,
som bland annat sammanställt material
på området på en DVD (13).

Forskning har visat att de former av
bedövning som inte leder till att hjärtat
stannar, exempelvis elbedövning (enbart
huvudet) eller bultpistolbedövning, är

lämpliga för halalslakt, eftersom bedöv-
ningen inte försämrar avblodningen eller
köttkvaliteten (4). Följaktligen torde inte
heller bedövning efter snittläggning på-
verka avblodningen i någon nämnvärd
omfattning. 

Sammanfattningsvis kan konstateras
att det saknas tillräckligt underlag i den
vetenskapliga litteraturen för att, baserat
på befintliga studier, kunna göra en be-
dömning av metoden med bedövning
efter snittläggning ur ett djurskyddsper-
spektiv. 

STUDIEBESÖK
Krav på bedövning efter snittläggning vid
religiös slakt av nötkreatur finns i bland
annat Danmark, Finland och Öster  rike.
Därtill används metoden på vissa slakte-
rier även i länder där det inte är ett lag-
krav, t ex i Storbritannien och i USA. Vid
kontakter med ansvariga myndigheter i
både Danmark och Finland framkom
dock att sådan kommersiell slakt idag
inte sker i något av dessa länder. De slak-
terier i Storbritannien som använder me-
toden uppgavs vara mycket restriktiva
med att ta emot besök. Där emot fick 
veterinärer från Djurskyddsmyndigheten
möjlighet att besöka ett slakteri i Öster-
rike, och även ett slakteri i USA.
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FIGUR 3. Ungtjur i fixeringsbox inför religiös slakt. Back-push-utrustningen föser djuret
framåt. Bygeln lyfter sedan djurets huvud uppåt så att halsen sträcks. Samtidigt hindrar
plattan över huvudet djuret från att böja huvudet alltför högt.
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Halal- och koscherslakt i rotations -
box, Österrike 
Sedan den 1 januari 2005 finns i Öster-
rike ett krav på post-cut stunning vid 
religiös slakt av nötkreatur, efter att tidi-
gare ha tillåtit slakt av helt obedövade
djur. Enligt den österrikiska djurskydds-
lagen ska de djur som genomgår post-cut
stunning bedövas omedelbart efter snitt-
läggning. Det slakteri som vill använda
metoden måste först få tillstånd från 
behörig myndighet, och slakten måste
ske i närvaro av veterinär. Någon utvär-
dering av metoden har inte gjorts sedan
kravet infördes. 

Det finns enligt uppgift fyra–fem 
slakterier som genomför religiös slakt i
Öster rike. Vid det slakteri som besöktes
bedrevs både halal- och koscherslakt,
dock inte samtidigt. Slaktaren utses av 
respektive religiösa grupp, och är inte 
anställd av slakteriet. Slakteriet har dock
möjlighet att säga ifrån om man inte
anser att slaktaren sköter sitt uppdrag på
ett acceptabelt sätt, vilket förekommit
vid åtminstone ett tillfälle.

Slaktens genomförande 
För fixering i samband med snittläggning
används en ”Weinberg pen”, en rote-
rande trumma i vilken djuret fixeras.

Vid besöket studerades halalslakt. En-
ligt uppgift används samma utrustning,
utom kniven, vid koscherslakt. Slakten
(snittläggningen) genomfördes av en
muslimsk slaktare, och bedövningen
efter snittläggning gjordes av slakteriets
ordinarie bedövare. Vid slakteriet anser
man att snittläggningen blir säkrare och
snabbare på roterade djur. Man ser dock
en klar nackdel i den stress som mycket
kraftig fixering och ryggläge innebär för
nötkreatur. Man har också noterat att
snittläggningen är svår när djuren är
stora och har tjockt halsskinn med
många, kraftiga veck. 

Djuret går in i rotationsboxen baktill
och sträcker ut huvudet framtill (Figur
4), varvid detta låses fast och sedan fixe-
ras uppåt med halsen sträckt (klockan-
12-position). Boxen roteras därefter
(Figur 5) så att djuret vid snittläggningen
befinner sig på rygg (klockan-5-position)
(Figur 6), varefter den roteras tillbaka till
ett läge där bultpistolen kan anbringas
(klockan-2-position) (Figur 7). Efter det

roteras boxen tillbaka till det upprätta ut-
gångsläget, fixeringen lossas (Figur 8) och
en sidovägg öppnas så att djuret kan rulla
ut och länkas. 

Vid den halalslakt som studerades vid
studiebesöket krävdes att slaktaren tog
flera tag med kniven (ibland fram och
tillbaka med sågande rörelser) för att
skära igenom samtliga erforderliga väv-
nader. Tiden från snittläggning (första
snitt) till bedövning uppmättes till mel-
lan 12 och 15 sekunder.

Halal- och koscherslakt i upprätt 
fixeringsbox, USA 
I USA finns endast en mycket begränsad
lagstiftning gällande djurskydd för lant-
brukets djur, inklusive hantering i sam-
band med slakt. Det är tillåtet att bedriva
religiös slakt helt utan bedövning, men
vissa koscher- och halalslakterier har

ändå valt att använda sig av bedövning
efter snittläggning. 

Samtliga bakdelar samt de hela slakt-
kroppar som inte accepteras som koscher
men som är godkända för humankon-
sumtion säljs på den öppna marknaden.
Ingen särskild märkning av sådant kött
förekommer. Enligt uppgift från företa-
get accepteras enbart cirka 50 procent
som koscher. Kassationer från halal-slak-
ten är mindre i omfattning, och då hela
djurkroppen är halal behöver en mycket
mindre del av det halalslaktade köttet 
säljas på den öppna marknaden.

Slaktens genomförande 
Vid besöket studerades koscherslakt,
även halalslakt förekom dock på slakte-
riet vissa dagar. Vid slakteriet används en
typ av fixeringsbox avsedd för relativt
stora nötkreatur, som slaktas stående.
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FIGUR 4. Djuret sticker ut huvudet genom öppningen framtill i rotationsboxen.



Djuren drivs in, ett i taget, genom boxens
bakre ände, vilken sedan stängs. Djuret
sticker då ut huvudet genom ett hål i
boxens främre kortände, fronten. Den
ena sidan av boxen består av en hel vägg,
den andra, som vetter mot slakthallen, av
en hög plåt som börjar ca två decimeter
över golvet och är så hög att djuren inte
syns eller kan se över kanten. I boxens
bakre ände finns en hydraulisk ”back
push”, som gradvis för djuren fram mot
boxens främre del, så att huvudet sticks
ut så långt som möjligt. När djuret har
stuckit ut huvudet fixeras detta med
hjälp av en fixeringsbåge, ”chin lift”, en
bygel som går längs huvudets sidor och
har en tvärslå under djurets haka (Figur
3). Denna bygel höjs sedan upp så högt
att halsen blir påtagligt sträckt. För att
förhindra att djuret själv lyfter huvudet
alltför högt finns därtill en platta som
sänks ner ovanifrån, och som bildar ett
”tak” över djurets panna. Djurets huvud
fixeras alltså dels underifrån och mot 
sidorna med bygeln och dels ovanifrån
med huvudplattan. Användningen av
back-pushern innebar att djuren trycktes
relativt hårt mot boxfronten, för att för-
hindra att de skulle kunna dra tillbaka
halsen in i boxen i samband med snitt-
läggningen.

När djuret fixerats tvättades halsens
ventrala delar som hastigast, varefter 
snittet lades. Snittet gjordes av en judisk
shochet (slaktare), med en lång, rak,
mycket vass kniv. Shocheten tog ett eller
oftast två tag med kniven, varje tag be-
stod i att kniven fördes mot och från
shocheten i snabb följd. Efter att snittet
lagts släpptes fixeringen, varefter djuret
föll ihop på golvet inne i fixeringsboxen.
Tiden från det att fixering påbörjades till
att snittet lades uppmättes till fem till tio
sekunder, och själva snittläggningen tog
ca två till tre sekunder att genomföra.
Fixeringen lossades cirka tio sekunder
efter snittläggning.

Djuret fick sedan ligga på golvet i fixe -
ringsboxen under avblodning i minst
30–40 sekunder, varefter ett bakben län-
kades med kedja över hasen. Samtidigt,
dvs tidigast 30–40 sekunder efter att snit-
tet lagts, genomfördes bedövning med
icke-penetrerande bultpistol (”mush room
head”) monterad på en stav. Dessa tids -
intervall gällde för de första djuren som
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FIGUR 5. Djurets huvud lyfts upp med hjälp av metallbygeln och fixeras med halsen 
kraftigt sträckt uppåt. Boxen börjar rotera medurs.

FIGUR 6. Slaktaren lägger halssnittet när djuret befinner sig nära ryggläge.



observerades vid slaktdagens början. 
Senare, när det var fullt längre fram 
på slaktlinjen, ökade intervallet mellan
snittläggning och bedövning påtagligt,
först upp till 60–120 sekunder och där -
efter till flera minuter, som längst fyra till
fem minuter. I de senare fallen bedöva-
des djuren först efter det att de länkats
och hissats upp i ett bakben.

När djuren före skjutning med bult -
pistol sjönk ihop och senare, efter länk-
ningen, släpades ner från fixeringsboxen
kom det öppna såret i direkt kontakt
med främst underkanten på den öppning
i fronten igenom vilket huvudet stuckits
ut, och ibland också med den stolpe som
bar upp boxfronten. Då inget djur sköts
stående, dvs innan fixeringen lossades,
kan man utgå från att tyngden av såret
mot kanten av öppningen i boxfronten
medfört kraftig smärta när djuret sjönk
ihop. I de fall djuret inte hunnit bli med-
vetslöst av blodförlusten och inte heller
skjutits först, kan man utgå från att även
trycket mot stolpen medfört smärta.

Enligt uppgift från shocheten accep -
terar inte den judiska kontrollorganisa-
tionen (Orthodox Union) att djuren
bedövas med bultpistolen förrän tidigast

30 sekunder efter snittläggning. Slakte-
riet uppgav att bedövningen främst var
ett medel att uppnå förbättrat arbetar-
skydd, eftersom den minskar risken för

att djuren ska sparka med frambenen och
därvid skada personalen. De sista djuren,
som fick ligga kvar i flera minuter i fixe -
ringsboxen innan de sköts med bultpi-
stolen, visade andningsrörelser under
upp till ca två minuter, och både dessa
och de tidigare djur som bedövades snab-
bare gjorde initiala resningsförsök i
boxen direkt efter det att fixeringen
släppts. Några närmare iakttagelser av
djurens reaktioner direkt efter snittet
kunde inte göras på grund av boxens
konstruktion.

Vid halalslakt gick hanteringen fram
till avslutad avblodning enligt uppgift 
i stora drag till på samma sätt som ko-
scherslakten, förutom att den muslimska
slaktaren använder en annan typ av kniv
(vanligen kortare).

DISKUSSION
Baserat på egna iakttagelser, information
från kolleger och uppgifter i litteraturen
gjorde Djurskyddsmyndigheten bedöm-
ningen att hanteringen av djuren i sam-
band med post-cut stunning fram till
den stund då djuret är klart för snittlägg-
ning kan göras på ett djurskyddsmässigt
acceptabelt sätt, under förutsättning att
djuren hanteras lugnt och fixeringsboxen
är väl utformad, så att djuren är fixerade
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FIGUR 7. Slakteriets ordinarie bedövningspersonal bedövar djuret med hjälp av bultpistol
när det nått en praktiskt lämplig position, cirka 12–15 sekunder efter snittläggning.

FIGUR 8. Rotationsboxen tas tillbaka till startläget, och fixeringen om djurets kropp lossas.



under en mycket kort tid och risken för
att djuren ska skadas under hanteringen
minimeras. Detta gäller endast fixering
av upprättstående djur. Den typ av rote-
rande bedövningsbox, (Weinberg pen)
som också studerats bedöms inte ha 
möjlighet att över huvud taget uppfylla
djurskyddskraven i Sverige. Även vid upp -
rätt fixering med huvudbygel etc bedöms
risken vara mycket stor för att brister i
utrustningen eller i handhavandet av
densamma leder till onödig stress eller
skador på djuret.

I de två fall som författarna till denna
artikel har haft möjlighet att studera
post-cut stunning i praktiken har inter-
vallet mellan snittläggning och bedöv-
ning varit relativt långt. I det ena fallet
var intervallet 12–15 sekunder långt, av
praktiska skäl, och djuren befann sig då
vända på rygg eller sida under en stor del
av tiden. I det andra fallet stod djuren
upp under snittläggningen, och inter -
vallet till bedövning var då 30 sekunder
till fem minuter, av religiösa skäl. Ingen
av metoderna är då djurskyddsmässigt
acceptabel.

Det finns beskrivningar av hur post-
cut stunning av nötkreatur kan genom-
föras på upprättstående nötkreatur, och
där bedövningen lagts inom fem till tio
sekunder efter snittläggningen. Ur ett
djurskyddsperspektiv är ett så pass kort
intervall att föredra framför längre inter-
vall, men måste fortfarande ses som en
klar djurskyddsmässig försämring jäm-
fört med konventionell bedövning före
snittläggning. Det har, trots ihärdiga 
ansträngningar, inte heller varit möjligt
att få tillträde till något slakteri som
tillämpar post-cut stunning med så kort
intervall, och författarna anser sig därför
inte kunna utvärdera den tillämpningen
av metoden i detalj. 

Djurskyddsmyndigheten drog, efter
genomförandet av uppdraget, följande
huvudsakliga slutsats angående bedöv-
ning av nötkreatur efter snittläggning
(”post-cut stunning”).

Om bedövning efter snittläggning över
huvud taget ska kunna övervägas så måste
effektiv bedövning läggas omedelbart
efter det att snittläggning påbörjats. 
Då det i dagsläget saknas vetenskapligt 
underlag gällande djurskyddsaspekter vid
sådan bedövning genomförd i praktiken,

torde väl utformade systematiska veten-
skapliga studier vara nödvändiga innan
vidare överväganden kan göras.

Djurskyddsmyndigheten betonade
även vikten av snabb avblodning, vilket
gäller både vid slakt av bedövade djur
och vid tillämpning av post-cut stun-
ning. Kunskaper och skicklighet hos
slaktaren är avgörande. Viktigt är också
utrustningens utformning, då denna
måste möjliggöra korrekt snittläggning så
att avblodningen kan ske snabbt och
utan hinder.

SLUTSATSER
Djurskyddsmyndigheten har i sin rap-
port till regeringen inte föreslagit någon
ändring av nuvarande regelverk, eftersom
det saknas underlag – både forsknings-
mässigt och från praktiken – för att anta
att bedövning efter snittläggning skulle
kunna genomföras på ett sätt som inte
innebär försämringar i djurskyddet jäm-
fört med bedövning före snittläggning.
Detta innebär att det svenska kravet på
bedövning före snittläggning i samband
med slakt kvarstår tillsvidare. 

SUMMARY
Post-cut stunning at religious
slaughter
This paper is based on a report from
Swedish Animal Welfare Agency, written
in response to a governmental assign-
ment to evaluate the use of post-cut stun-
ning in connection with the religious
slaughter of cattle in other countries.

Slaughter without prior stunning is
currently not allowed in Sweden. The
Halal slaughter currently practiced in
Sweden is done according to the statutes
of the Animal Welfare Act, either by the
use of reversible electrical stunning or 
irreversible stunning of a type that will
not lead to immediate cardiac arrest 
(captive-bolt).

Two study visits have been made
within the scope of the assignment.
These were made to study post-cut stun-
ning of cattle undergoing religious
slaughter. The visits were carried out in
Austria and the USA, respectively.

Based on our own observations, infor-
mation from colleagues and descriptions
in the literature, the Animal Welfare
Agency considered it possible to handle

the animals in an acceptable way in con-
junction with post-cut stunning up to
the point of making the cut, presuming
that the animals are handled calmly and
that the restraint pen is well designed, to
minimize the time of restraint and the
risk of injury to the animals during
handling. This, however, only applies to
upright restraint. The type of rotating
pen known as the Weinberg pen, which
has also been studied, cannot be con -
sidered acceptable according to current
animal welfare standards in Sweden.

At the two slaughter plants where the
Animal Welfare Agency had the oppor-
tunity of studying post-cut stunning of
cattle in practice, the interval between
making the throat cut and applying 
the stun (i e the stick-stun interval) was
relatively long. In one case it was 12–15
seconds, for practical reasons, and the
animals where kept in an inverted or a
lateral position during most of this time.
In the other case the animals were held
in upright restraint and the stick-stun 
interval was from 30 seconds to five 
minutes (minimum time set to 30 seconds
based on religious reasons). Neither of
these applications of the method can be
considered acceptable from an animal
welfare point of view. 

After the completion of the assign-
ment, the Animal Welfare Agency primary
conclusion was that if post-cut stunning
shall at all be considered, efficient stun-
ning must be carried out immediately
after the first cut has been made. As there
is currently a lack of scientific informa-
tion related to animal welfare aspects 
of immediate post-cut stunning under
field conditions, well-designed systematic
scientific studies will be necessary before
further considerations can be made.
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I en serie artiklar i Svensk Veterinär-
tidning lämnas en redogörelse för
de biverkningar som rapporterats
till Läkemedelsverket av landets 
veterinärer under 2005 och 2006.
Två av artiklarna rör biverkningar
hos hund. I den första beskrevs de
biverkningar som observerats i sam-
band med vaccinationer hos hund. 
I föreliggande artikel beskrivs biverk-
ningar hos hund som observerats
för antiparasitära medel och anti -
biotika samt läkemedel som verkar
på olika organsystem.

ANTIPARASITÄRA MEDEL
Deltametrin
Inom gruppen antiparasitära medel finns
64 meddelanden om att hundar reagerat
på Scalibor® vet halsband, som innehåller
pyretroiden deltametrin som aktiv sub-
stans (Figur 1). En beräkning av biverk-
ningsincidensen visar att det för 2005
och 2006 rapporterats 4,9 respektive 2,6
biverkningar per 10 000 sålda Scalibor®

vet-halsband.  
Hos knappt hälften av hundarna sågs

hudlesioner. Dessa inkluderade rodnad,
fukteksem, urtikaria, alopeki, knutor och
sår. Hudaffektionerna sågs främst på hal-
sen vid platsen för halsbandet, men i en
del fall även på andra delar av kroppen. 
I några fall sågs akuta djupa pyodermier.
Hudbiverkningarna uppträdde som regel
efter ett par dagar, men ibland upp till ca
en månad, efter att halsbanden applice-
rats. Oftast avklingade symtomen snabbt
efter att halsbanden avlägsnats, men i

några fall var förloppen utdragna. Hos
ett par hundar sågs hudbiverkningar som
skiljde sig från dem som angivits ovan,
med symtom som uppträdde snabbt
(inom ett par timmar) och som yttrade
sig i form av ödem, klåda och erytem i
huvudet, främst runt ögonen och på
öronlapparna. Hos ca 30 procent av 
hundarna sågs neuronala biverkningar.
Symtom som dessa hundar visade inklu-
derade vinglighet, balansrubbningar, svå-
righet att resa sig, krampanfall, tremor,
ataxi, medvetslöshet och beteendeför-
ändringar (t ex ”fly-catching”, försök att
fly, aggressivitet, sned huvudhållning).
Symtomen uppträdde varierande tidspe-
rioder efter att halsbandet applicerats –
från något dygn upp till ca en månad,
och har som regel upphört inom något
dygn efter att halsbandet tagits av. 
Hos drygt 20 procent av hundarna sågs

”allmänna symtom”, som inkluderade
nedsatt allmäntillstånd, anorexi, apati,
svaghet och diarré.

Verkningsmekanism
Deltametrin tillhör gruppen pyretroider,
som används för att bekämpa artropoder
(fästingar, loppor, löss, knott, myggor)
hos husdjur. Pyretroiderna verkar hos
artropoderna genom att öppna spännings-
beroende natriumjonkanaler i nerver, 
vilket leder till neuronal membran -
depola risering. Det har i den tidigare
svenska biverkningsrapporteringen an-
mälts ett avsevärt antal negativa reaktio-
ner för Scalibor® vet hos hundar, med
symtom liknande dem som angivits här.
Det är troligt att man hos de hundar där
neuronala biverkningar ses får en så stor
hudabsorption av deltametrin att system -
effekter uppträder. 

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor.*

Ej vaccinrelaterade biverkningar hos hund
2005 och 2006

❘ ❙❚ vetenskap

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  16 • 2007 29

➤

FIGUR 1. Inom gruppen antiparasitära medel finns 64 meddelanden om att hundar 
reagerat på Scalibor® vet halsband, som innehåller pyretroiden deltametrin som aktiv 
substans.

FO
TO

: I
N

TE
RV

ET
A

B



Mekanismerna för effekterna på de neu-
ronala funktionerna hos hundarna kan
antas vara liknande de som föreligger hos
artropoderna. Hudlesionerna kan antas
ha en allergisk genes. Dessa kan bestå i
kontaktallergier, som involverar aktive -
ring av T-lymfocyter, och även av typ 
1-överkänslighet, som involverar IgE-
antikroppar (bildade av B-lymfocyter)
och en frisättning av histamin och andra
biologiskt aktiva aminer från mastceller
och basofila granulocyter. Etiologin bakom
”de allmänna symtomen” är oklar, men
det är möjligt att även dessa kan ha en 
allergisk genes.

Permetrin
Det finns 16 rapporter om hundar som
reagerat för Exspot® vet spot-on, som 
innehåller pyretroiden permetrin som
aktiv komponent (Figur 2). Hos fyra av
hundarna sågs lokala reaktioner på appli-
kationsplatserna i form av alopeki och
sår. Hos två av hundarna sågs symtom i
form av urtikaria på bröst och buk, svull-
nad i huvudet samt klåda. Hos sju av
hundarna sågs neuronala symtom i form
av oro, beteenderubbningar, ataxi, tre-
mor, hälta och svårighet att koordinera
rörelserna. En hund blev mycket trött.
En annan hund fick kräkningar. Det
meddelas i en rapport att en tik som be-
handlades med Exspot® vet två månader
före parning födde missbildade valpar
(det är oklart om detta är relaterat till
Exspot-behandlingen).

Verkningsmekanismen för permetrin
på neuronala funktioner är hos artro -
poder densamma som för deltametrin.
Det kan antas att mekanismerna för de
biverkningar som sågs för Exspot® vet 
är desamma som de som beskrivits ovan
för Scalibor® vet. Biverkningsincidensen 
för Exspot® vet var 0,5 biverkningar per
10 000 sålda doser.

Fipronil
Sju rapporter rör fipronil (Frontline vet
spot-on i sex fall, Frontline vet kutan
spray i ett fall). I fyra av fallen sågs hud -
reaktioner i form av erytem, alopeki, sår
och papler på hals, bringa, manke, rygg
och kroppssidor. Reaktionerna var i ett
par fall allvarliga med stora sårkratrar och
purulenta dermatiter. I tre av fallen sågs
symtom i form av nedsatt allmäntillstånd,

slöhet och apati. Det finns i den tidigare
biverkningsrapporteringen flera medde-
landen om biverkningar hos hundar som
behandlats med fipronil.

Makrocykliska laktoner
Det finns rapporter om biverkningar hos
16 hundar som behandlats med makro-
cykliska laktoner, som givits ensamma
eller i kombinationspreparat tillsammans
med andra antiparasitära medel. Tolv av
fallen rör hundar som fått selamektin
(Stronghold spot-on). I fem av dessa fall
sågs lokala reaktioner, i form av klåda, ut-
slag och sårbildningar, på applikations -
platserna (i nacken framför skulderbladen)
och även bakåt över ryggen. Fem av hun-
darna visade symtom i form av nedsatt
allmäntillstånd, oro, flåsighet, kräkningar

och feber. Hos en hund observerades
blod i urinen. En hund fick ett dygn efter
applikationen ataxi och tremor. Den
återhämtade sig efter ytterligare ca ett
dygn. Biverkningsincidensen för Strong-
hold spot-on var 0,5 biverkningar per 
10 000 sålda doser.  

Det finns fyra rapporter om hundar
som reagerat på milbemycin oxim (Inter-
ceptor tabletter). I två fall observerades
epileptiforma anfall. En hund blev korta
tidsperioder efter tablettgivorna helt ut-
slagen. Den repade sig sedan snabbt. I en
rapport meddelas att en hund plötsligt
dog efter att ha fått Interceptor ett par
gånger. 

Det finns två rapporter för doramek-
tin (Dectomax vet injektionsvätska). I ett
fall sågs kräkningar (med inslag av blod)
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FIGUR 2. Det finns 16 rapporter om hundar som reagerat för Exspot® vet spot-on, som
innehåller pyretroiden permetrin som aktiv komponent. 



ett par timmar efter en behandling. I ett
annat fall meddelas att en hund (mellan-
schnauzer) som behandlats med dora-
mektin tidigt under dräktigheten födde
två valpar (av totalt sju) som hade gom-
spalt. Det har visats att andra makro-
cykliska laktoner, då de ges till dräktiga
möss, råttor eller kaniner, kan ge gom-
spalt hos avkomman (1). Det kan därför
inte uteslutas att missbildningarna i det
här fallet kan relateras till doramektin -
behandlingen.

I en rapport meddelas ett en hund
(golden retiever) efter att av misstag ha
fått i sig ”en klick” Noromectin oral pasta
fick symtom i form av vinglighet, svag-
het, nedsatta positionsreflexer och kraf-
tig mydriais. Den hämtade sig efter ca ett
dygn. En annan hund (jack russel terrier)
som sprutades subkutant med Bimectin®

vet injektionsvätska (ivermektin) mot
sarkoptesskabb låg ”helt som sövd”
under ca ett dygn, men den repade sig
sedan (Figur 3). 

Det finns två rapporter för Milbemax
vet, som innehåller milbemycin oxim
plus prazikvantel. Den ena hunden (en
tre månader gammal wachtelhund) rea-
gerade med dregling, stapplande gång
och pares. Den återhämtade sig sakta
under två dygn. Den andra hunden
(schäfer/golden retriever) blev vinglig
och ville inte resa sig. Den återhämtade
sig sakta under två dygn.

Det finns fyra rapporter för Advocate®

spot on, som innehåller moxidektin plus
imidakloprid. Hos en hund sågs tremor
och ataxi. Hos en annan överaktivitet.
En hund reagerade med kräkningar. En
hund fick på platsen för applikationen en
stor (ca 6x7 cm) opigmenterad fläck i
den i övrigt mörkpigmenterade huden.

Verkningsmekanism
Det finns i den tidigare biverkningsrap-
porteringen flera fall av biverkningar hos
hundar som behandlats med makro-
cykliska laktoner. Det har främst varit
fråga om neurologiska effekter. Dessa
substanser har hos parasiterna en affinitet
för inhibitoriska GABA- och glutamat-
reglerade Cl-jonkanaler i nerver. Hos
däggdjur begränsas upptaget av de
makro cykliska laktonerna i CNS av det
transportprotein som benämns P-glyko -
protein (2). I de fall där hundar reagerar

med CNS-symtom får man anta att det
har tagits upp så mycket av substanserna
över blod-hjärnbarriären att detta fram-
kallat en inhibitorisk effekt på neuronal
transmission. 

En del collies och hundar av collie-
relaterade raser har en defekt i den gen
(MDR1-genen) som kodar för P-glyko -
protein, vilket gör att de är särskilt käns-
liga för de makrocykliska laktonerna.
Även en del hundar av andra raser kan
vara särskilt känsliga för dessa substanser.

Övriga antiparasitära medel
Det finns sju rapporter för fenbendazol
(Axilur® vet tabletter). En hund drabba-
des ca tolv timmar efter avmaskning med
Axilur® vet av en akut cirkulationssvikt
och dog. Hos två hundar som fick Axi-
lur® vet sågs svullnader och urtikaria över
delar av kroppen. Orsaken är troligen 
allergi. Hos en hund rapporterades kräk-
ningar och nedsatt allmäntillstånd. En
hund blev vinglig efter behandlingen. 
I en rapport meddelas riklig förekomst
av spolmask hos valpar till en tik som 
avmaskats med Axilur® vet enligt det 
avmaskningsprogram som anges i FASS
VET (dvs avsaknad av effekt). I en rap-
port meddelas att en tik (tax) som avmas-
kats med Axilur® vet under dag 17 –19
av dräktigheten (tredagarskur) födde två
valpar med mycket grav gomspalt. 

Det finns i den tidigare svenska
biverk ningsrapporteringen ett par med -
delanden om att hundar som fått 
fen  bendazol under den känsliga delen 
av dräktigheten fött valpar med läpp/
gomspalt. Fenbendazol tillhör gruppen
bensimidazoler, vars primära cellulära
verk nings plats är mikrotubuli, som har
betydelse för olika kroppsfunktioner hos
många parasiter. Även hos däggdjur har
mikrotubuli stor betydelse, bland annat
vid celldelningen. Bensimidazoler binds
till mikrotubuli hos däggdjur, men 
betydligt svagare än till mikrotubuli hos
parasiter. Experimentella undersökningar
har visat att en del bensimidazoler (bland
annat albendazol) är teratogena, vilket
antas bero på en hämmande effekt på
celldelning och celldifferentiering genom
en interaktion med mikrotubuli i foster-
vävnaderna. Vad gäller fenbendazol så
absorberas den endast i ringa utsträck-
ning från tarmen och de flesta anser det
därför säkert att ge den till dräktiga djur.
Man bör dock vara observant på att ben-
simidazoler kan ge missbildningar och
man kan avstå från att avmaska djur
under den känsliga delen av fosterutveck-
lingen (hos hund ca dag 8 – ca dag 25 av
dräktigheten).

Hos en hund som fått pyrantel-
pamoat (Banminth® vet pasta) sågs ned-
satt allmäntillstånd, kräkningar och 
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FIGUR 3. En jack russel terrier som sprutades med Bimectin® vet injektionsvätska (ivermektin)
mot sarkoptesskabb låg ”helt som sövd” under ca ett dygn, men den repade sig sedan.
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diarré. Hos en hund som fick Droncit®

vet injektionsvätska (prazikvantel) upp-
stod på injektionsplatsen en knöl och 
därefter en nekros, som övergick till en
diffust förtjockad hudlesion. 

ANTIBIOTIKA
Det finns 25 rapporter om hundar som
reagerat efter att ha fått antibiotika (Figur
4). I tio av fallen har hundarna behand-
lats med betalaktamantibiotika – i sex fall
cefalexin (Kefavet vet i fem fall, Cefa -
septin vet i ett fall), i två fall amoxicillin
+ klavulansyra (Synulox vet), i ett fall
ampicillin (Ampivet® vet), i ett fall cefa-
lotin (Cefalotin, licenspreparat). Sym-
tom som observerades hos dessa hundar
inkluderar nedsatt allmäntillstånd, in -
appetens, kräkningar och diarré. I tre fall

sågs akuta allergiska reaktioner med 
symtom såsom svullnad i huvudet och 
på halsen, erytem, urtikaria, myokardit,
kräkningar och diarré. Hos en hund
(schäfer) som fick Synulox vet tabletter
sågs efter två dagars behandling väts-
kande sår över hela kroppen (”drug erup-
tions”). Hunden återhämtade sig inom
ett par dagar efter behandling med kor-
tison parenteralt och utvärtes. En hund
(gordonsetter) som fick Ampivet® vet 
tabletter utvecklade efter tio dagars be-
handling vätskefyllda blåsor på öronens
insidor och i frambensvecken, sår i gin -
giva, tunga och läppar samt förändringar
i trampdynorna där huden lossnade. Den
återhämtade sig långsamt under loppet
av ca en månad.

Tre hundar som fick trimetoprim-sulfa-

metoxazol-tabletter (Bactrim i två fall,
Eusaprim i ett fall) och två hundar som
fick trimetoprim-sulfadiazin-tabletter
(Tribrissen® vet) drabbades av nedsatt tår-
produktion (keratokonjunktivitis sicca).
Hos en hund som fick Tribrissen® vet 
tabletter konstaterades trombocytopeni.
De observerade reaktionerna är kända 
biverkningar för trimetoprimsulfa hos
hund och har meddelats tidigare i den
svenska biverkningsrapporteringen. 

En hund som fick enrofloxacin
(Baytril® vet tabletter) reagerade med
nedsatt allmäntillstånd och inappetens.
En annan hund som fick Baytril® vet 
visade ett ändrat beteende (argsinthet).
Hos en hund som fick Baytril® vet plus
Marbocyl vet (marbofloxacin) sågs blod i
urinen.

En hund som fick doxycyklin (Doxy-
ferm tabletter, en tetracyklin) fick efter
ett par dagars behandling kraftigt ödem
i huvud och hals. Den återhämtade sig
då behandlingen avbröts. Hos en annan
hund som fick doxycyklin (Ronaxan vet
tabletter) sågs efter 14 dagars behandling
polyuri och polydipsi. Behandlingen 
avslutades och symtomen försvann inom
två dygn. En hund som fick klinda mycin
(Clindabuc® vet tabletter) fick ödem
(svullnad) i huvudet. En annan hund 
reagerade med oro/nervositet de när-
maste timmarna efter att ha fått Clinda-
buc® vet tabletter.

Hos tre hundar som fick metronida-
zol (Flagyl tabletter) sågs efter behand-
lingsperioder på tre veckor (i två fall: 
en labrador retriever och en blandras av
”riesenschnauzertyp”) och två månader 
(i ett fall: en schäfer) kraftiga balansrubb-
ningar, framför allt i bakbenen. Hos två
av hundarna sågs även lindrig vertikal
nystagmus. Det är känt att metronidazol
hos hund kan ge neurologiska biverk-
ningar i form av ataxi och nystagmus och
sådana fall finns även anmälda i den tidi-
gare svenska biverkningsrapporteringen.

RÖRELSEAPPARATEN
Inom gruppen ”QM – Rörelseappara-
ten” finns 22 rapporter som rör icke-
steroida antiinflammatoriska medel
(NSAID). Nio av fallen rör meloxikam
(Metacam), tio fall karprofen (nio Rima-
dyl vet, ett Norocarp), ett fall tolfenam-
syra (Tolfedine vet), ett fall natrium-
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FIGUR 4. Det finns 25 rapporter om hundar som reagerat efter att ha fått antibiotika.



 pentosulfanpolysulfat (Cartrophen vet)
och ett fall ibuprofen (Ipren, human -
preparat). Hos sex av hundarna som fått
Metacam®, hos sju av hundarna som 
fått Rimadyl vet och hos hunden som
fått Cartrophen vet sågs kräkningar och
diarré, som i en del fall var blodblandade.
I några fall blev hundarna mycket 
sjuka. Hos en av hundarna som fick 
Metacam® oral suspension under två
dagar sågs petekiella blödningar i mun -
slemhinnan och den bajsade rent blod.
Den avlivades i mycket dålig kondition.
En hund som behandlats med Rimadyl
vet tabletter under knappt en månad
började kräkas blod och galla. Gastro-
skopi visade en svulstig och irriterad
magslemhinna. Laparatomi visade en
kraftig peritonit och en fingerstor ruptur
i pylorus. Denna syddes ihop och hun-
den fick antibiotika och låg på dropp 
i 14 dagar. Den återhämtade sig. Även
övriga hundar återhämtade sig, i flera fall
efter intensivbehandling (Figur 5). 

Hos en hund som fick Metacam® sågs
tecken på en njurskada. Hos en hund
som fick Rimadyl vet sågs ökad blöd-
ningsbenägenhet. Hos en av hundarna
som fick Rimadyl vet, hos hunden som
fick Norocarp och hos hunden som fick

Tolfedine vet sågs urtikaria på delar av
kroppen, klåda och svullnad i huvudet.
Två av hundarna som fick Metacam®

fick reaktioner i form av vinglighet och
förvirring. Hunden som fick Ipren (en
finsk spets, 12 kg) behandlades av djur -
ägaren med tabletter för en hälta (en halv
Ipren-tablett à 200 mg morgon och kväll
under tre dagar, dvs ca 8 mg/kg x 2 per
dag). Den började kräkas blod och dog
under natten till dag fyra efter ett snabbt
förlopp, troligen på grund av en blöd-
ning från magen.  

NSAID är bland de mest använda 
läkemedlen, men ingen av de tillgängliga
substanserna är idealisk, utan de flesta
kan ge avsevärda biverkningar, bland
annat i form av gastrointestinala ulcera-
tioner och erosioner, njurskador, lever -
skador och blödningar. De huvudsakliga
farmakologiska egenskaperna hos
NSAID, dvs de analgetiska, antiinflam-
matoriska, antipyretiska och trombocyt -
aggregationshämmande effekterna, är
relaterade till substansernas primära verk-
ningsmekanism, som är en hämning av
cyklooxygenas (COX). Genom att COX
är aktivt i olika vävnader kan biverk-
ningar erhållas, som är relaterade till sub-
stansernas verkningsmekanism.

URIN- OCH KÖNSORGAN
Inom gruppen ”QG – Urin- och köns-
organ” finns åtta biverkningsrapporter.
Fyra av dessa rör Alizin vet, som inne -
håller aglepriston som aktiv ingrediens.
Indikationen är avbrytande av oönskad
dräktighet hos tik. Hos en hund rap -
porterades avsaknad av effekt. Hos tre 
hundar rapporterades reaktioner kring
injektionsställena (denna biverkan finns
angiven i FASS VET).

Tre rapporter rör kabergolin (Galastop
vet), som är en dopaminreceptoragonist
som hämmar prolaktinutsöndringen 
från hypofysen. Karbegolin används hos
hund mot skendräktighet och för att 
undertrycka mjölkproduktion. Hos två
hundar sågs nedsatt allmäntillstånd och
skakningar, med en till tre dagars dura-
tion. Liknande meddelanden finns i 
den tidigare svenska biverknings rappor -
te ringen. Hos en hund som förutom 
Galastop® vet även fick Metacam® sågs
efter 2,5 dygn kräkningar och blodblan-
dad diarré. Denna effekt är troligen en
biverkan av Metacam®.

Det finns en rapport om en hanhund
(blandras) som blev aggressiv efter be-
handling med Suprelorin (licensprepa-
rat). Den aktiva substansen är deslorelin,
som nedreglerar gonadotropin-releasing-
hormon-receptorer (GnRH-receptorer) i
hypofysen, vilket hos hanhundar gör att
testosteronproduktionen upphör. Initialt
verkar den dock som en GnRH-agonist
och ökar då frisättningen av testosteron.
Det är möjligt att detta kan förklara det
aggressiva beteendet hos hunden i det
här aktuella fallet.

NERVSYSTEMET
Inom gruppen ”QN – Nervsystemet”
finns 13 rapporter. I sju av dessa fall har
propofol (Rapinovet® vet) använts vid
anestesi i kombination med andra far-
maka, såsom Domitor vet (medetomi-
din), Torbugesic (butorfanol), Isofluran
(isofluran), Plegicil® vet (acepromazin),
Metacam® (meloxikam) och/eller Rima-
dyl vet (karprofen) (Figur 6). Två hun-
dar fick svullna tungor, och hos den 
ena även en sublingual svullnad, som 
behandlades med kortison. Hos en hund
sågs kramper, som upphörde då narko-
sen avslutades. En hund blev hyperemisk
och fick hög puls. Hos tre hundar upp-
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FIGUR 5. Alla de hundar som fått biverkningar efter att ha givits Rimadyl vet återhämtade
sig, men i flera fall efter intensivbehandling.



hörde plötsligt andningen och de fick
hjärtstillestånd. Två av dessa dog trots
upplivningsförsök. Den tredje återhäm-
tade sig efter att adrenalin givits intrakar-
diellt.

Det finns tre rapporter för hundar
som fått Domitor vet plus Torbugesic.
Hos två av dessa sågs urtikaria, hudrod-
nad och klåda, främst i huvudet. Hos
den tredje sågs ett krampanfall. Hos en
hund som fick Domitor vet rapportera-
des blodig avföring.

Hos en hund som fick klomipramin
(Clomicalm tabletter) mot nervositet/
beteenderubbning sågs en episod med 
leverpåverkan, med kraftigt förhöjda
serum-ALT (alanin transaminas)-nivåer.
Det anges i (human-)FASS att transami-
nasstegring, som en indikation på lever-
påverkan, är en vanligt förekommande
biverkan (>1/100) av klomipramin hos
människa. 

Hos en hund som genomgått en kors-
bandsoperation utfördes en infiltration
med Marcain (bupivakain), som post -
operativ smärtlindring. Efter fem minu-
ter drabbades hunden av hjärtstillestånd
och dog. Hjärtstillestånd och även döds-
fall är en känd biverkan av Marcain hos

människa. Injektion i rikt vaskulerade
områden anges öka risken för intravasku-
lär injektion och/eller systemabsorption,
vilket i sin tur ökar risken för effekter på
hjärtat.

ÖGON OCH ÖRON
Inom gruppen ”QS – Ögon och öron”
finns åtta rapporter. Fem av dessa rör
hörselnedsättning/dövhet hos hundar
som fått Surolan vet örondroppar. Kraf-
tig hörselnedsättning observerades även
hos tre hundar som behandlades med
Fucidin® comp vet örondroppar. Det
finns i den tidigare svenska biverknings-
rapporteringen flera meddelanden om
hörselnedsättning och dövhet efter be-
handling med dessa preparat.

MATSMÄLTNINGSORGANEN
I en rapport meddelas att en hund
(rottweiler) efter att ha behandlats med
sulfasalazin (Salazopyrin) under två år
mot en kronisk kolit utvecklade en inter-
mittent hälta. Orsaken till reaktionen 
är oklar. Hos en hund (cairnterrier) som
sedan över ett år behandlats med olsa -
lazin (Dipentum) mot en höggradig 
eosinofil kolit utvecklades kerato -

konjunk  ti vitis sicca. Detta är en hos hund
välkänd biverkan för sulfasalazin (som är
kemiskt lik olsalazin) och även för tri -
metoprimsulfa.

En hund fick, i samband med behand-
ling av en kronisk gastrit, metoklopramid
(Primperan), som är en dopamin recep -
tor blockerare vars indikation är att öka
den gastrointestinala motiliteten. Hun-
den blev hyperaktiv, rastlös och aggressiv.
Behandlingen sattes då ut.

ÖVRIGT
Det finns två biverkningsrapporter för
hundar som fått ciklosporin (Atopica vet
kapslar). En av hundarna, som fick Ato-
pica vet mot en atopisk dermatit, kräk-
tes vid varje tillfälle den gavs en kapsel.
Behandlingen avbröts därför. En annan
hund som stod på Atopica vet för behand-
ling av en pododermatit utvecklade efter
ca sex månader ett mastocytom i nacken. 

En hund behandlades mot hyperadre-
nokorticism (Cushings syndrom) med
trilostan (Modrenal, licenspreparat), som
är en hämmare av 3β-hydroxy-steroid -
dehydrogenas, som katalyserar ett steg i
syntesen av binjurebarkssteroider. Efter
tre veckors behandling fick hunden klåda
och rödaktig hudmissfärgning över stora
delar av kroppen. Tillståndet försämra des
och hunden avlivades efter elva dygn.
Mekanismen bakom den negativa reak-
tionen är inte känd. En hund som fick
pimobendan (Vetmedin® vet tabletter)
mot en mitralisinsufficiens reagerade
med galopperande hjärta och andfåddhet
ca 30 minuter efter tablettgiva. Behand-
lingen sattes ut. 

En hund som genomgick en Artru-
vetrin-test (allergenspecifik hyposensibi-
lisering) fick vid de första, andra och
tredje injektionstillfällena urtikaria och
klåda över delar av kroppen. Vid två senare
behandlingstillfällen sågs inte denna 
reaktion. Hos en annan hund som genom-
gick en IMMUCEPT-hyposensibilise -
ring (även det en allergenspecifik hypo -
sensibilisering) sågs enstaka kräkningar i
anslutning till injektionerna.

SUMMARY
Non vaccine related adverse reactions in
dogs in Sweden during 2005 and 2006
The article describes suspected adverse
reactions in dogs to drugs other than 
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FIGUR 5. Inom gruppen ”QN – Nervsystemet” finns 13 rapporten. I sju av dessa fall har
propofol (Rapinovet® vet) använts vid anestesi i kombination med andra farmaka.



vaccines reported by Swedish veterinarians
during 2005 and 2006. In other articles
in Svensk Veterinärtidning adverse re -
actions in dogs to vaccines, as well as 
adverse drug reactions in other domestic
animals, reported during 2005 and 2006
are described. In dogs a considerable
number of reports were received for 
antiparasitic agents, such as deltamethrin
and permethrin. Descriptions are also
given for negative effects reported for
other groups of drugs, such as anti -
biotics, non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAID), anaesthetics, sedatives,
and drugs affecting genital organs and
the alimentary system.
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En två månader gammal gris hittades död i
stallet med cyanotiska förändringar i huvudet.
Fallet är sammanställt och tolkat av Erika 
Karlstam, avdelning för patologi, SVA.

Gris, hankastrat, två månader
ANAMNES: Grisen hittades död i boxen utan före -
gående symtom. Öron och tryne var lätt cyanotiska.
Grisen sändes till patologen, SVA för obduktion.

OBDUKTIONSFYND/PATOLOGI: I brösthålan återfanns
ca 1,5 dl tunnflytande, transparent vätska innehål-
lande ett fåtal fibrinflockor. Små mängder liknande
vätska fanns också i hjärtsäcken. Lungorna var säte för
höggradigt, akut ödem. I hjärtat konstaterades omfat-
tande förändringar enligt Figur 1 (makro) och Figur 2
och 3 (mikro). Beskriv de lesioner som ses och föreslå
patologisk-anatomisk diagnos.

Vilken är din diagnos? – Patologi

SVAR SE SIDAN 54

FIGUR 1. Hjärta, gris. Makroskopisk bild med hjärtat
ouppklippt.

FIGUR 3. Hjärta, gris. Histologisk bild från myokardiet.
PAS-färgning, cirka 100 gångers förstoring. 

FIGUR 2. Hjärta, gris. Histologisk bild från myokardiet. 
HE-färgning, cirka 100 gångers förstoring.
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Ny styrelse för SLU utsedd

❘❙❚ Regeringen har efter förslag från SLUs
rektor utsett nya ledamöter i styrelsen för
Sveriges lantbruksuniversitet för perioden
2008–2010, enligt ett pressmeddelande
från SLU den 27 november.

Nya ledamöter är Björn Andrén, VD i

Holmen Skog, Ingrid Petersson, director
science relations i Astra Zeneca, Lars-Erik
Liljelund, generaldirektör i Naturvårdsver ket,
Elisabeth Gauffin, vice förbundsordförande
i LRF, och Edit Ugrai, stadsträdgårdsmäs-
tare i Alingsås. Inger Andersson, general-
direktör i Livsmedelsverket, Clas Wahlbin,
professor vid Högskolan Jönköping och
styrelseordföranden Lars-Erik Edqvist, fd
generaldirektör i SVA, kvarstår från den 
tidigare styrelsen. Rektor Lisa Sennerby
Forsse är självskriven ledamot.

Valda representanter för lärare och 
forskare är professor Roland von Bothmer, 
LTJ-fakulteten, SLU Alnarp, professor 
Agneta Oskarsson, institutionen för bio-
medicin och veterinär folkhälsovetenskap
och professor Marianne Jensen-Waern,
institutionen för kliniska vetenskaper, 
SLU Uppsala.

Nytt denna gång är dels att lärare och
forskare har fått ytterligare en representant,
dels att rektor av regeringen har fått upp-
draget att föreslå nya styrelseledamöter. ■

❘ ❙ ❚ noterat



ÖVERVAKNING AVSEENDE BLUETONGUE
SVAs inventering av svidknott visar att den 
tidigare redovisade trenden hållit i sig och i 
restriktionsområdet i södra Sverige har inga
blodfyllda svidknott påvisats sedan den 6 septem-
ber. Fällorna flyttas nu inomhus för att under-
söka om vektoraktivitet kan upprätthållas inom -
hus under vintersäsongen i Sverige. Detta har
framförts som en möjlig förklaring till utveck-
lingen av bluetongue-utbrottet i Centraleuropa. 

Den initiala screening av nötkreatur som ut-
förts inom restriktionsområdet är avslutad och
inga fall av bluetongue har påvisats. SVA har på
uppdrag av Jordbruksverket tagit fram ett förslag
till fortsatt övervakning avseende bluetongue i
hela Sverige. Denna övervakning kommer att
påbörjas nästa år, när vektorsäsongen börjar.

INSMUGGLADE HUNDAR MED RABIES
Under oktober påvisades en rabiesinfekterad
unghund i Belgien. Det visade sig att den blivit
illegalt införd från Marocko som fyraveckors
valp tre månader tidigare. I Finland togs senare
samma månad en valp om hand av finska myn-
digheter då det framkommit att valpen blivit 
illegalt införd från Indien. Den var vaccinerad
mot rabies mindre än 30 dagar före import, dvs
allt för kort tid före införseln, och mängden 

rabiesantikroppar hade inte kontrollerats. Hun-
den insjuknade i feber och apati och avlivades
fem dagar efter införseln. Rutinundersökning
visade att den hade rabies. De båda ländernas
veterinärmyndigheter har smittspårat och iden-
tifierat eventuella kontakter samt vidtagit andra
nödvändiga åtgärder för att förhindra vidare

❘ ❙❚ månadens epiztel
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Epizteln handlar om bluetongue och om insmugglade

hundar med rabies. Epizteln är ett samarbete mellan

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

Karlsson, SVA och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

Det är av största vikt att misstänkt insmugglade hundar blir identifierade, så att
myndigheterna kan vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra eventuell smitt -
spridning av rabies. 
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smittspridning och skydda de människor som
varit i kontakt med respektive hund. 

Indien är det land i världen som är värst drab-
bat av rabies, och sjukdomen är också spridd 
i Afrika. Till skillnad från i EU förekommer
hundassocierad rabies i dessa regioner, och de
flesta av de människor som smittas har varit i
kontakt med infekterade hundar. Varje år dör
cirka 55 000 människor i rabies världen över,
enligt WHO. 

En hund som blir vaccinerad efter att den bli-
vit infekterad skyddas inte mot sjukdomen.
Även nyvaccinerade hundar kan infekteras
under en kort period efter vaccinationen innan
de har hunnit utveckla immunitet. Det är av

största vikt att misstänkt insmugglade hundar
blir identifierade, så att myndigheterna kan
vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra
eventuell smittspridning.
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■ ■  Telefonnumret till SVAs epizootolog -
jour 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 veteri närer vid misstanke om
epizootisjukdom. Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta nummer.

Akademikernas a-kassa 
sänker avgiften

❘❙❚ Akademikernas a-kassa, AEA, sänker
medlemsavgiften med hela 55 kronor 
per månad från den 1 januari 2008. 
Anledningen till sänkningen är framför 
allt att det goda arbetsmarknadsläget 
lett till minskade kostnader för kassan.

– Att vi nu kan sänka avgiften från 
225 till 170 kronor i månaden känns väl-
digt bra, säger Anna Ekström, ordförande
i AEA. När kassans kostnader sjunker, är
det naturligt att det ska komma medlem-
marna till del.

– AEAs ekonomi är beroende av dels
hur många som är medlemmar, dels hur
många som är arbetslösa. Om medlems -
talet eller arbetslösheten ökar eller sjunker,
så kommer det att resultera i höjda eller
sänkta avgifter framöver, säger AEAs kassa-

föreståndare Katarina Bengtson Ekström.
De avgifter AEA tar in ska finansiera

den arbetslöshetsersättning kassan betalar
ut och kostnaderna för kassans adminis -
tration. Den 1 september 2007 sänktes
avgiften till 225 kr i månaden. Nästa år
kommer nya regler att införas, och där-
med uppstår ett utrymme för ytterligare
sänkningar.

Källa: Pressmeddelande från AEA den 

22 november. ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Svenska Blå Stjärnan (SBS) bildades
1917, då under namnet Röda Stjär-
nan, som en motsvarighet till Röda
Korset men för djur. En av organisa-
tionens första insatser var att skicka
en hästambulans till Finland under
finska frihetskriget 1918. Via insat-
ser inom det ekonomiska försvaret,
som ersättare på gårdarna då lant-
brukare inkallades, har dagens stjär-
nor tagit en plats inom samhällets
katastrofberedskap inordnade
under Krisberedskapsmyndigheten.

KATASTROFINSATSER
”Blå Stjärnan – finns de fortfarande nu
när kavalleriet är nedlagt?” är en vanlig
reaktion när man nämner SBS för veteri-
närer. Jo, visst finns organisationen kvar
och den har lyckats mycket bra med att
hitta nya uppgifter i dagens samhälle.
Detta kan vara av intresse även för lan-
dets veterinärkår att känna till.

SBS har drygt 5 500 medlemmar. Av
dessa har ca 2 500 en överenskommelse
om att ställa upp för samhället vid ut-
brott av smittsam djursjukdom eller
annan händelse av allvarlig karaktär. De
senaste tre åren har stjärnor redan visat
sin förmåga att göra samhällsnytta vid
kriser. Första större insatsen var under
salmonellautbrottet i Östergötland 2003
då ett stort antal stjärnor deltog i prov-
tagningsarbetet på gårdarna. Det var i
samband med detta som Jordbruksverket
fick upp ögonen för den potential som

finns hos organisationen. Nästa större 
insats kom i samband med stormen
Gudrun då stjärnorna snabbt ryckte ut
för att hjälpa nödställda lantbrukare med
skötseln av djuren på gårdar utan el och
vatten. Även under beredskapsarbetet vid
fågelinfluensautbrottet 2006 var ett antal

stjärnor engagerade i arbetet. Nyligen har
de också deltagit i arbetet med PRRS-
utbrottet i södra Sverige.

KATASTROFBEREDSKAP
I dagens samhälle med allt mer öppna
gränser och större rörlighet av både djur

Svenska Blå Stjärnan 90 år

Från krigsskadade hästar till
influensainfekterade fåglar
TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

Svenska Blå Stjärnan finns kvar och har lyckats mycket bra med att hitta nya uppgifter i
dagens samhälle. Här organisationens nuvarande generalsekreterare, Kristin Sundström.
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och människor är det nya smittsamma
djursjukdomar som är det stora hotet.
Att snabbt kunna få kontroll över even-
tuella utbrott är av stor ekonomisk bety-
delse för landet och även för att trygga
vår livsmedelsförsörjning. Får Sverige 
ett utbrott av t ex mul- och klövsjuka 
liknande det som England hade 2001,
kommer det personella behovet för 
att klara bekämpningen att bli enormt.
SBS kan ställa upp med personer med
god djurvana och med utbildning i djur-
hantering, smittskydd och delegerad 
läkemedelshantering. Många har också
ut bildning i krishantering och kriskom-
munikation, något som kan behövas för
att ta hand om drabbade lantbrukare och
deras familjer. 

Från och med i år har SBS också ett
formellt samarbetsavtal med Jordbruks-
verket. Stjärnor finns uppsatta som delta-
gare i de Operativa Ledningscentraler
(OLC) som kommer att upprättas i hän-
delse av ett utbrott. Förutom i provtag-
ningsarbetet på gårdarna kan de delta i
det administrativa arbetet i ledningscen-
tralen, ta emot samtal från allmänheten,
sköta handlingar och registrering, infor-
mera djurägare samt dela ut informations-
paket. Stjärnor har redan deltagit i tre 
övningar med SJV, nämligen den om ett
mul- och klövsjukeutbrott med inslag av
fågelinfluensa i Skövde 2006, en övning

om fågelinfluensa 2007 och en om mjält -
brand i foder 2007. Som ett ytterligare
led i samarbetet och för att göra stjär-
norna ännu kunnigare inom det veteri-
nära området har SJV nu också ordnat så
att de kan få möjlighet att åka med
distriktsveterinärerna på vissa håll i lan-
det som en form av repetitionsutbildning. 

HJÄLTEMODIGA INSATSER I KRIG
När nu SBS fyller 90 år kan det vara på
sin plats att också berätta om några spän-
nande kapitel i organisationens historia.

Redan 1918 sändes tio stjärnor och en
hästambulans till det finländska frihets -
kriget och 1940 var det dags igen att
skicka en hästambulans med åtta stjärnor
till kriget i Finland. Det måste ha krävts
stort mod hos dessa unga kvinnor för att
ge sig ut mitt i brinnande krig. Då svarade
fortfarande hästar för mycket av det
tyngre arbetet: att dra kanoner, kulspru-
tor, kokvagnar och ammunition samt
som ridhästar för officerarna. Dessa hårt
arbetande hästar var mer svårhanterliga
än dagens väluppfostrade riddjur och
blev också hårt drabbade av striderna.
Utan tillgång till nutidens antibiotika
och andra moderna mediciner lyckades
veterinärerna med assistans av stjärnorna
avlägsna granatsplitter och kulor, läka
mankfistlar, rädda förfrusna hästpenisar
samt avlusa och bota skabb. Hundratals
hästar räddades till livet, fick äta upp sig,
komma i god kondition och sedan frisk-
skrivas. 

Finska vinterkriget
Chef för 1940 års hästambulans var re-
gementsveterinär Johan Hederstedt och

➤

Redan 1918 sändes tio stjärnor och en hästambulans till det finländska frihetskriget och
1940 var det dags igen att skicka åtta stjärnor till kriget i Finland. 

Stöd till djurbönder var tidigt en viktig uppgift för de blå stjärnorna. Än idag behövs
den hjälpen, senast under stormen Gudrun då stjärnorna snabbt ryckte ut. 
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från Veterinärhögskolan kom Harald
Sandstedt och kandidat Wiijk. Av stjär-
norna var fem från Stockholm, en från
Göteborg och två från Kristianstad.
Övrig personal var hovslagare, kuskar och
chaufförer. Resan gick via Haparanda till
slutmålet Kuopio dit man anlände dagen
efter ett stort bombanfall som lämnat 
rykande husruiner och bomb  kratrar efter
sig. Bara några dagar senare kom ett nytt
stort bombanfall mitt på dagen och
samtliga fick sätta sig i säkerhet i skydds-
rum. Redan tredje dagen anlände de
första hästpatienterna från fronten och
till stjärnorna kom de svårast skadade,
övriga togs om hand ute i kompanierna.
Ibland hade hästarna rest i flera dagar
utan foder och vatten och med svårt in-
fekterade sårskador. 

Under sin vistelse i Finland vårdade
stjärnorna närmare 700 hästar och opera-
tionerna ägde rum på kvällar och nätter
då man inte behövde riskera flyglarm,
som var så gott som dagligt förekom-
mande. Ca 20–25 operationer hann man
med på en kväll, hästarna kastades av tre
man. Kloramin och fiskleverolja var vad
som användes för eftervården av såren
och det gick i princip ut på att spola rent
så att såren hölls öppna för att varet
skulle kunna rinna ut. Vid flera tillfällen
föll bomberna inom tio meter från stjär-
norna och deras hästar, men som genom
ett under klarade sig alla. Det var efter
denna krigsinsats som namnet Röda

Stjärnan av lätt förståeliga skäl byttes mot
en Blå Stjärna.

DJURSJUKHUSEN OCH DET 
EKONOMISKA FÖRSVARET
Genom åren har också Blå Stjärnan sam-
lat in pengar för att starta och driva ett
antal djursjukhus och kliniker. Det första
öppnade redan 1933 i Göteborg och
1954 tillkom också Borås. Namnet lever
ännu kvar i Göteborg, Borås och Skara där
djursjukhusen numera ägs och drivs av
Stiftelsen Svenska Blå Stjärnan. De lokala
SBS-organisationerna deltar fortfarande
i tillsättandet av styrelse för dessa aktie-
bolag.

Redan 1953 krigsplacerades Blå Stjär-
nor av Länsarbetsnämnderna som bered-
skapspersonal inom lantbruket och 1968
registrerades de som biträden åt krigs -
tjänstveterinärer. Dessa olika beredskaps -
placeringar fortgick ända fram till 1990-
talet. Nu ser avtalen lite annorlunda ut.
Förutom avtalet med Jordbruks verket
har t ex Länsstyrelsen i Stockholm knutit
kontakt med ca 15 smittskyddsutbildade

Efter finska vinterkriget byttes namnet Röda Stjärnan av lätt förståeliga skäl mot Blå Stjärnan. 

Telefon 08-21 03 40 
info@canisacademy.se
www.canisacademy.se

Distanskurs i Hundsjukvård
- gammal kurs i ny form -

Svaret är givetvis ja. Denna distanskurs ger din personal 
grundläggande kunskaper om hundsjukvård. Kursen om-
fattar 24 brev om 2000 sidor. Utbildningen kan genom-
föras enskilt eller i studiecirkel. Efter två års studier har 

kunskaper.

Är det viktigt med 
kunnig personal

För mer information kontakta:
Veterinär Ylva Trygger

?
Ny och uppdaterad utgåva 
efter veterinär Håkan Björk-
lund original



stjärnor som står till förfogande om/när
ett utbrott av smittsam sjukdom inträffar
på djur. Fler länsstyrelser har visat in-
tresse för liknande överenskommelser. 

TREVLIG UNGDOMSVERKSAMHET
SBS är en mötesplats för djurintresserade
i alla åldrar och har en särskild ungdoms -
organisation med 1 500 medlemmar
mellan 7–25 år. Noteras bör också att
SBS numera även välkomnar pojkar och
det finns många manliga medlemmar.
SBS har ”vanlig” föreningsverksamhet
ute i landet med bland annat kanin -
hoppning, agility, lydnadskurser för hund,
körkurser för häst, ridning och djurskolor.
SBS anordnar vidare kurser i djur skötsel
för vuxna samt barn- och ungdomsläger
sommartid. Där får man lära sig mer 
om olika djur och umgås med dem och
andra djurintresserade under trevliga 
former. SBS utbildar också djurägare i

första hjälpen för hund och häst.
I vårt moderna samhälle har vi kommit

långt bort ifrån den naturliga kontakten
med djur. Människor vill ha djur i sin
närhet och skaffar ofta ett sällskapsdjur
utan att riktigt veta hur de ska sköta om
det. Detta leder i vissa fall till djurskydds -
problem som tär på samhällets resurser.
SBS ser som en viktig uppgift att utbilda
djurägare i alla åldrar i god djurhållning
och djurskötsel och förhoppningen är 
att detta ska leda till mindre lidande för
djuren och minskade kostnader för sam-
hället. Ett medlemskap i Blå Stjärnan har
också ofta visat sig leda till djuranknutna
utbildningar för många ungdomar,
många veterinärer (som undertecknad),
husdjurs agronomer, veterinärassistenter,
seminbiträden och djurskyddsinspektö-
rer har ett förflutet som stjärnor. 

För mer information se hemsidan:
www.svenskablastjarnan.se  ■
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SBS anordnar idag regelbundet kurser 
i djurskötsel för vuxna samt barn- och
ungdomsläger sommartid. 



EU kritiserar svensk djur-
skyddstillsyn

❘❙❚ EUs kontrollorganisation FVO (Food and
Veterinary Office) genomförde i början av

året en inspektion av svensk djur skydds -
tillsyn. I den slutrapport som offentlig -
gjordes i oktober kritiserar FVO till en del
den svenska tillsynen av djur stallar.

Inledningsvis konstateras att förpröv-
ningen är ett effektivt verktyg för att 
bevaka djurskyddet. Däremot resulterar
systemet, enligt FVO, i att djurskyddsin-

spektörerna litar så mycket på förpröv-
ningen att fortsatta kontroller av stallarna
inte utförs. När godkännande väl har 
givits finns heller inget system som garan-
terar att äldre byggnader uppfyller kraven
i senare tillkomna regler.

Bristerna i tillsynen resulterar ofta i att
överträdelser som överbeläggning i fjäder-
fäbesättningar inte upptäcks, fortsätter
FVO. Tillräckliga åtgärder vidtas dessutom
inte från de ansvariga svenska myndig -
heterna när brister väl registreras, som 
t ex dålig miljö i en slaktsvinsbesättning.
FVO ger den centrala myndigheten (då
Djurskyddsmyndigheten, nu Jordbruks-
verket) en lista på sju punkter som måste
förbättras för att djurskyddstillsynen i
svenska stallar ska fungera.  ■
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         Att förstå skillnaderna är att 
  respektera deras olika behov.
NEUTERED CAT finns nu även som våtfoder. Det ger dig möjlighet 

att servera kastrerade katter precis det de vill ha: 
våtfoder, torrfoder eller blandade mål.

som ger näringsriktig lösning 

anpassad efter kattens ålder, 

kön och speciella känslighet:

Bidrar till minskad risk för urinstenar 

Hjälper katten att hålla idealvikten

Bidrar till en god njurfunktion

VÅTDIET
Nyhet

Exklusiv veterinärserie

❘ ❙ ❚ noterat

MÖTE
för läkare, tandläkare

och veterinärer

Våren 2008
Första tisdagen i månaden:
8 jan, 5 feb, 4 mars, 1 april,

och 3 juni.

Klockan 18.30–19.30

Plats:
Läkarsällskapet

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Lokal ”Grottan”, 3 tr

Anonyma Alkoholister
IDAA

Välkommen!

R
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Årets Läkemedelskongress hade
temat Läkemedel och livsstil och
sektionen Läkemedel för djur anslöt
till detta tema och höll sin session
under ovanstående rubrik. Ämnet
visade sig vara attraktivt och lockade
ett 70-tal deltagare under dagen.
Fokus för föredragen låg på hund,
katt och häst, de djurslag som
kanske lever mest intimt ihop med
oss människor.

SVÅR SAMLEVNAD PÅ VÅRA 
VILLKOR
Läkemedelskongressen anordnas varje år
av Apotekarsocieteten, i samarbete med
Apoteket och Läkemedelsindustriföre-
ningen. Det är den givna samlingsplat-
sen för alla inom läkemedelsbranschen,
och ägde i år rum den 22–24 oktober i
Stockholm. Besökaren får ta del av veten-
skaplig bredd, utveckling och trender
inom läkemedelsområdets olika inrikt-
ningar. Årets tema var ”Läkemedel och
livsstil”, som anspelade på att dagens 
livs stilar ger upphov till sjukdomar som
kräver nya läkemedel. Inom Apotekar -
societeten finns sektionen ”Läkemedel
för djur” med en egen session under kon-
gressen.

Under ledning av moderator Kristina
Odensvik belystes under dagen en del av
de problem som kan drabba våra husdjur
till följd av samlevnaden med människor.
Inledande talare var Ulla Björnehammar.
Hon gav en historisk tillbakablick på hur
det troligen gått till när vi började leva

ihop med de olika husdjuren och hur
denna samlevnad har förändrats och ut-
vecklats fram till i dag. I modern tid har
våra kunskaper om djur minskat betyd-
ligt, vid en nyligen genomförd enkät i
Japan visste 65 procent av vuxna japaner
inte att mjölk kommer från kor. Mest illa -
varslande var kanske att inte heller 35
procent av lärarna i de japanska skolorna
visste detta. 

När människan medvetet började ta
över aveln på djurslagen började också en
del av problemen. Vi avlade på individer
som vi ville skulle se ut eller bete sig på
ett visst sätt och fick då inte alltid med
oss de för djuret bästa egenskaperna. Vi

lägger nu också ofta in alltför mänskliga
egenskaper hos våra djur och tror att de
vill ha det som vi själva. Detta är natur-
ligtvis ofta helt fel, stallen blir t ex för
varma för hästarna, de får inte gå ute som
de mår bäst av och drabbas därför av 
luft vägslidanden. Katter som normalt är 
ensamlevande jaktdjur ska plötsligt bo
med andra katter i familj och blir då i
behov av psykofarmaka för att må bra.
Vill hundar verkligen vara klädda i klä-
der och smycken och alltid bäras på armen
i stället för att använda sina egna ben?

Bara för att de veterinära behandlings -
teknikerna har utvecklats och alltmer
börjat likna de humanmedicinska, kanske

Ger människans livsstil sjukdom
hos djur?
TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

Moderator Kristina Odensvik (i mitten) tillsammans med två av dagens talare: Karin Hultin
Jäderlund (till vänster) och Åke Hedhammar (till höger).
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vi inte alltid måste behandla alla sjuk -
domar hos djur. Hur ofta behandlar vi
för vår egen skull utan att tänka på vad
det innebär för djuret? Ska vi behandla
cancer med cytostatika och strålterapi,
transplantera njurar, sätta in pacemaker
på våra hundar och katter osv?

ASTMA HOS HÄST OCH 
FÄSTINGAR HOS HUND
John Pringle från SLU tog därefter i sitt
föredrag upp just problemen med astma-
liknande sjukdomar hos hästar där orsa-
kerna ofta går att hitta i miljön i stallar
med för hög värme och dammig och
dålig luft. Dessa problem kräver ofta
långvarig eller livslång behandling för 
att hästen ska må bra i sitt dagliga liv.
Numera finns dock effektiva inhala-
tionsmasker för hästar som underlättar
medicinering med aerosoler. Detta med-
för å andra sidan att sådana hästar ute-
sluts från all form av tävlingsverksamhet

på grund av de stränga dopingregler vi
har i landet. Det är därför önskvärt att i
stället försöka förändra hästarnas miljö,
både i stallet och i övrigt, för att minska
uppkomsten av dessa sjukdomsproblem. 

Karin Hultin Jäderlund tog upp neu-
rologiska symtom hos hundar och dessas
eventuella samband med fästingburna
sjukdomar. Hos människor kan borrelia-
infektion ibland ge neurologiska symtom
och man har därför velat se detta som en
orsak till vinglighet och kramper även
hos hundar. Sjukdomar av andra orsaker
i nervsystemet hos hundar är komplice-
rade att utreda och diagnostisera och om
man då kunnat påvisa antikroppar mot
Borrelia och/eller Ehrlichia hos hunden
har det tagits som bevis för vad orsaken
är. En stor retrospektiv studie på hundar
med neurologiska symtom visade dock
att varken Borrelia eller Ehrlichia är
någon vanlig orsak till sjukdomar i nerv-
systemet hos hund.
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John Pringle belyste i sitt föredrag proble-
men med astmaliknande sjukdomar hos
hästar där orsakerna ofta går att hitta i
miljön i stallarna.

Detaljerad information om kurserna finns på vår hemsida.  
Anmälan och mer information: Carina Andersson, SweVet Piab AB.  
Telefon 0416-25816 eller e-mail carina.andersson@swevet.se. 

SweVet Piab AB, Verkstadsgatan 8, 275 39 Sjöbo
Tel  0416-25825 | Fax 0416-258 31 | www.swevet.se

SPUV-kurser för veterinärer  
under våren 2008
Stockholm 31/1-1/2 

“Fracture  
for Dummies”
En grundläggande kurs i hur man  
hanterar de vanliga typerna av frak-
turer och luxationer på hund och katt.

Föreläsare: Boel Fransson, DVM, 
PhD, Diplomate ACVS, Washington 
State University, Department of  
Veterinary Clinical Sciences Assistant 
Professor Small Animal Surgery.

Annika Bergström, Leg vet, Resi-
dent i kirurgi, specialistkompetens  
i hundens och kattens sjukdomar.

Kursen är godkänd att ingå i  
Specialist utbildningsprogrammet  
för hund och katt.

Stockholm 14-15/3

“Difficult  
Medical Cases”
En uttalat interaktiv kurs för dig 
som älskar internmedicin på hund 
och katt.

Föreläsare: Thomas K. Graves, 
DVM, PhD Diplomate ACVIMAss. 
Professor and Chief of Small  
Animal Medicine Dept. of Veteri-
nary Clinical Medicine University  
of Illinois.

Professor EJ Hall, Head,  
Division of Companion Animal 
Studies, Dept. Clinical Veterinary 
Science, Univesity of Bristol.

Ängelholm 25-26/4

Respirations-
sjukdomar
En kurs som kommer att omfatta 
akuta men framförallt kroniska sjuk-
domar i övre och nedre luftvägar  
på hund och katt.

Föreläsare: Ned F. Kuehn, DVM, 
MS, DACVIM, Michigan Veterinary 
Specialists. 

Professor Brendan M  
Corcoran MVB, DipPharm, PhD, 
MRCVS Chair of Veterinary  
Cardiopulmonary Medicine.  

Kursen är godkänd att ingå i  
Specialistutbildningsprogrammet  
för hund och katt.

➤
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ÖVERVIKT OCH MASKINFEKTIONER
Åke Hedhammar, också han från SLU,
angrep ett ämne där vi människor verk-
ligen påverkar våra hundar med vår livs -
stil. Det handlar om övergödda och
undermotionerade hundar och den
ohälsa de drabbas av. Dessa hundar drab-
bas av samma sjukdomar som människor
och riskfaktorerna är också desamma. 

Kost och motion är viktigt att sköta
för våra husdjur, redan från tidig ålder.
Ett allt för stort energiintag hos stor-
vuxna hundraser under uppväxten kan
ge upphov till skador i skelettets utveck-
ling. Hos äldre hundar ger övergödning

ledproblem, diabetes och hjärtproblem
precis som hos oss. 

Dagen avslutades med en inblick i de
parasitproblem som kan drabba hästar
om de lever i stora grupper på begrän-
sade ytor. Eva Osterman Lind från SVA
gick igenom de vanligast förekommande
inälvsparasiterna av vilka blodmaskar,
spolmaskar och bandmaskar har störst
betydelse. Här är det förebyggande arbe-
tet med träckprov, avmaskning vid rätt
tillfälle och skötsel av beten av stor bety-
delse för att minska risken för allvarliga
skador hos hästarna. Framför allt fölen är
känsliga för maskarna, framhöll hon.  ■

Det förebyggande arbetet med träckprov, avmaskning vid rätt tillfälle och skötsel av beten
är av stor betydelse för att minimera hästarnas parasitskador, sade Eva Osterman Lind. 
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N Amoxicillin / Klavulansyra  
Tabletter med köttsmak, rosa, delbara.

För behandling av infektioner hos 
hund och katt orsakade av bakterier
känsliga för amoxicillin/klavulansyra.

                • Hudinfektioner
                • Urinvägsinfektioner
                • Luftvägsinfektioner
                • Tarminfektioner

Noroclav vet
tabletter

För ytterligare information, se Fass.se

Förpackningar och priser:

  40/10 mg
    20 st i blister    89,00 kr
    100 st i blister 224,00 kr

    200/50 mg
    20 st i blister 125,50 kr
    50 st i blister 239,50 kr

“Ett generikum till 

Borns Gård Dalarna Seminstation
Välarronderad gård i en sammanhållen ägofigur, arealen fördelad
på ca 105 ha skog och ca 76 ha åker. Virkesförrådet beräknat till
11 900 m3sk, bonitet 6,3. Huvudbyggnad, ca 290 m2, 8 rum och
kök i bra skick. Bra ekonomibyggnader bl a stall med 20 boxar,
sadelkammare och personalrum, maskinhall, lösdriftshall och 4
timmerbodar. Bud på delar av fastigheten kan beaktas. Gården är
vackert belägen ca 6 km SO Hedemora. Prisidé 6,8 milj.

www.egendomsmaklarna.se
Tel 018 – 374 375



Det är några ord ur det tal Jordbruks  ver -
kets generaldirektör Mats Persson höll vid
den högtidliga invig ningen av distrikts vete -
ri när stationen i Rimbo. Flytten ägde rum i
som ras, men det tar sin tid att få allt i ord-
ning. Den 21 november stod i alla fall den
nya lokalen helt klar och färdiginredd. 

Den gamla stationen i Finsta ligger tom och
övergiven. Huset har gått under benämningen
Villa Villekulla, charmigt men med många bris-
ter. Inget garage men desto fler trappor – kyffigt
och opraktiskt. Den nya lokalen är på 240
kvadratmeter, exklusive det enorma garaget. 

– Jag vet inte om det är större yta här för 
i den gamla villan gick det inte att räkna ut,
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”Veterinärer som trivs 
gör ett bättre jobb”

Övergivet, tyst och mörkt. Gamla ”Villa Villekulla” har tjänat ut som distriktsveterinär station.

Jordbruksverkets generaldirektör Mats
Persson klippte bandet.

Flera djurägande Rimbobor kom för att vara
med på öppet hus. Susanna Staaf förklarar vilka
möjligheter som finns på den nya stationen.

En av frågorna på tipsrundan: vad använ-
der man denna till? Få kunde svara på
vad det är för sorts hjälpmedel Susanne
Plånborg visar upp.

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON



säger stationschefen Hans Bernhardsson. 
Han har varit med från begynnelsen, det vill

säga den tid då distriktsveteri nären arbetade
hemifrån. Hasse har sedan byggt upp verksam-
heten efter hand. Idag är Finsta – man behål-
ler det namnet tills vidare – en stor station
med sex veterinärer och en assistent. 

Vad blir skillnaden i den nya lokalen? 
– Vi kommer att ha drop in för små djur en

kväll i veckan, det var inte genom förbart tidi-
gare. Nu ligger stationen centralt i samhället
och det kommer säkert att påverka antalet 
patientbesök, säger Susanna Staaf, en av statio-
nens veterinärer.

En rundvandring i lokalerna avslöjar också
att man införskaffat utrustning för att kunna
göra de vanligaste blodanalyserna på plats. 

En strid ström av besökare gick runt i 
lokalerna, minglade, åt god soppa, skålade 
och pratade. En del provade på att svara på 
frågorna i tipspromenaden. Alla stationens
mjölk bönder hade fått personlig inbjudan, 
övriga hade sett annonsen om öppet hus i 
lokaltidningen.

– Vi skulle knappast kunna bjuda in alla
häst ägare, vi har 60 procent häst här, berättar
Tove Sällberg som arbetat länge i området.
Hon fyller i att korna står för 20 procent och
resten är smådjur.  ■
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Men i de nya lokalerna i Rimbo lyser det varmt och välkomnande. Invigningsfesten den 21 november hölls i det fina garaget.

Idel glada miner hos personalen på Dv Finsta (två studenter upprätthöll jouren
under invigningsdagen). Från vänster Tove Sällberg, Hans Bernhardsson, Susanne
Plånborg, Susanna Staaf, Heidi Andersson, generaldirektör Mats Persson, Camilla
Nordström och Dag Fritzon.
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Fram till och med den 23 november
2007 pågick det senaste direktvalet
till veterinärförbundets styrelse,
SVS-ledning och fullmäktigedele -
gater. De förtroendevalda utsågs
genom röstning bland medlem-
marna, och valdeltagandet var 
fortfarande relativt högt.

ANTAL RÖSTANDE
Av 2 186 röstberättigade medlemmar
röstade totalt 764 personer (35 %) varav
tolv veterinärstuderande med rösträtt 
enbart i fullmäktigevalet. 740 personer
avgav sina röster elektroniskt och 24 post -
röstade. Ett antal röstande avstod från 
att ta ställning i vissa personval (blank -
rös ter). Valdeltagandet var, i det här sam-
manhanget, fortfarande högt även om
det minskat sedan förra året (43 %).

Antalet röstande i valet av ordförande
i förbundsstyrelsen, ordförande i Sveri-
ges Veterinärmedicinska Sällskap samt 
ledamöter i förbundsstyrelsen var 752.
Motsvarande siffra i valet av fullmäktige -
ledamöter var 764.

VALNÄMND
Valnämnden, utsedd av fullmäktige, be-
stod av Lars Garmer (sammankallande)
och Cecilia Hässler Pettersson (suppleant
Åsa Stafström). Poströsterna var få i år
och räknades manuellt. 

MANDATPERIOD
Valet avser mandatperioden 2008–2009.
Till fullmäktige valdes hälften av leda -
möterna, 15 ordinarie och tre ersättare.
Därutöver finns lika många fullmäktige-
delegater som utsågs i förra årets val och
som alltså 2008 är inne på det sista året i
sina mandatperioder. 

VAL TILL ORDFÖRANDE I SVERIGES
VETERINÄRFÖRBUND

Karin Östensson 642 röster 

VAL TILL ORDFÖRANDE I SVERIGES
VETERINÄRMEDICINSKA SÄLLSKAP

Per Jonsson 598 röster 

VAL TILL LEDAMÖTER I FÖR-
BUNDSSTYRELSEN

Anders Forslid 467 röster
Fredrike Ritter 454 röster
Margareta Widell 453 röster
Elöd Szanto 338 röster

VAL TILL FULLMÄKTIGE
15 ordinarie ledamöter med två års
mandatperiod

Antal röster
1.  Carl Hård af Segerstad 400
2.  Susanna Sternberg Lewerin 361
3.  Estelle Ågren 355
4.  Johan Hellander 324
5.  Henrik Holst 315
6.  Lotta Möller 267
7.  Marie Berger 265
8.  Evamari Lewin 265
9.  Magnus Algotsson 229
10. Gunnar Johansson 223
11. Per Sahlander 222
12. Anna Persson 219
13. Robert Cikota 200
14. Lars-Gösta Larsson 195
15. Erik Elfström 189

Tre suppleanter med två års 
mandatperiod

16. Catarina Eliasson 188
17. Margareta Tervell 186
18. Anita Jonasson 182

Resultat vid Sveriges
Veterinärförbunds val
2007 

Snabbare. Enklare. Smartare.

Hos SweVet är 
det lätt att handla 
veterinärprodukter, 
till och med när julen 
närmar sig. Vi vill 
passa på att tacka 
alla våra kunder för 
ett fint år tillsammans 
och önska en riktigt 
God Jul och Gott Nytt 
SweVet-År 2008!

SweVet Piab AB 
Tel 0416-258 25
Fax 0416-258 31
info@swevet.se
www.swevet.se

Vi 
spinner 
på även 
under 
julen!



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  16 • 2007 51

➤

Rasehorns stipendiestiftelse för katter
startades 1998, för att stödja bland
annat forskning kring kattens hälsa.
Stiftelsen får sina medel genom 
försäljning av en väggkalender, och
veterinärkåren kan nu åter stödja
stiftelsen genom att sälja kalendern
till djurägare.

I slutet av 1998 inrättades Rasehorns sti-
pendiestiftelse för katter, med syfte att
främja forskning kring kattens hälsa och
kattens roll i samhället. Initiativtagare är
djurfotografen Eivor Rasehorn, som har
ett särskilt intresse och engagemang för
katt. Eivor Rasehorn har sedan 1997 givit
ut en väggkalender med motiv på brand -
män och katter i olika situationer. Från
och med 1999 går fem kronor från varje
såld kalender till stipendiestiftelsen. 
Fonden förvaltas av Sveriges Veterinär-
förbund, och en betydande del av utdel -
ningen är tänkt att gå till veteri när-
 medicinska ändamål. I år kommer totalt
25 000 kronor att delas ut, se annons i
SVT 11/07. 

Fem kronor/kalender går också till
Drottning Silvias Jubileumsfond för forsk-
ning om barn och handikapp, som mot-
tog motsvarande belopp (25 000 kronor)
för 2007.

FÖRDELAKTIGT FÖR VETERINÄRER
Nu gäller det att så många kalendrar 
som möjligt säljs inför 2008, för att ut -
delningen ska kunna bibehållas. Alla
djursjukhus, djurkliniker och veterinär-
mottagningar erbjuds därför att köpa 

kalend rar i partier om minst tolv till 
priset 41 kronor styck inkl frakt, för för-
säljning till djurägare. Kalendern är väl-
känd och efterfrågad av många kattägare,
och all vinst vid försäljningen tillfaller
den säljande mottagningen. Priset i han-
deln kommer att ligga på drygt 100 kro-
nor per kalender, men varje säljställe
sätter sitt eget pris. Det gäller dock att
vara snabb med beställningen, upplagan
är begränsad.

Kalendern kommer även att säljas i
Gallerixkedjan, Akademibokhandeln och
i övrig välsorterad bokhandel. Den som
vill ha en kalender enbart för personligt
bruk kan alltså lätt köpa den lokalt i hela
Sverige.

Katt- och brandmannakalendern
ger stöd till kattforskning
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Katt- och brandmannakalendern 2008 är i år en familjekalender, med antecknings -
utrymme för alla familjemedlemmar. Den kan beställas till ett subventionerat pris av 
veterinärkliniker. 

Kalendern är välkänd och efterfrågad
särskilt av kattägare, och börjar bli en
institution för många människor. Fem 
kronor från varje såld kalender går till
kattbefrämjande åtgärder.
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BESTÄLLNING
Priset 41 kronor per kalender gäller in -
klusive porto (men exklusive moms) och
endast vid beställning av minst tolv 
kalendrar. Vill man beställa fler måste 
antalet vara jämt delbart med tolv. Detta
är ett special pris för veterinärförbundets
medlemmar, varför det vid beställningen

måste framgå att köparen är en veteri-
närklinik. Grossistpriset för andra bestäl-
lare är högre. Beställningen görs till:

Kort och bilder Konstförlag, telefon: 
08-623 10 35, fax: 08-623 10 12 och 
e-post: monica@jolin.se. Glöm inte att
ange antal kalendrar (jämt delbart med
tolv) vid beställningen, liksom att stycke -

priset ska gälla enligt avtal för veterinär -
kliniker. Vid beställning ska man också
uppge namn, gatuadress (inte boxadress),
telefonnummer och organisations num -
mer (organisationsnummer gäller bara
nya kunder).

Passa på att utnyttja detta fördelaktiga
erbjudande, som både stödjer forskningen
kring kattens sjukdomar, forskning om
barn och handikapp och verksamheten
vid den egna kliniken.  ■

Nya mikrobiologiska hot 
i arbetsmiljön

❘❙❚ I sin nya rapport identifierar det euro-
peiska riskcentret (ERO) de nya mikrobio-
logiska risker som med stor sannolikhet
kommer att påverka arbetstagare inom
EU. Säskilt jordbrukare och sjukvårdsan-
ställda berörs.

Smittsamma sjukdomar som svår akut
respiratorisk sjukdom (sars), fågelinfluensa
och dengue väcker allt större oro. Trots
den lagstiftning som redan finns i EU är
kunskaperna fortfarande begränsade, och
på många arbetsplatser finns det brister
när det gäller riskbedömning och förebyg-
gande insatser. Rapporten betonar vikten
av ett globalt angreppssätt med samord-
ning mellan olika politikområden såsom
arbetsmiljö, folkhälsa, miljöskydd och livs-
medelssäkerhet.

”Mikrobiologiska risker underskattas
ofta, trots att de kan vara mycket skadliga
för arbetstagare inom EU i princip inom
alla sektorer”, säger Jukka Takala, direktör
för Europeiska arbetsmiljöbyrån, där ERO
ingår. ”Utmaningen är att identifiera 
riskerna så snart de dyker upp, analysera
vilka konsekvenser de kan ha för männi-
skors hälsa och utarbeta politiska riktlinjer
och förfaranden för att minimera deras
spridning.”  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Skriv gärna insändare och 
debatt inlägg till Svensk Veterinär -
tidning, men skriv inte för långt 
– max 6 000 tecken inkl blankslag.



❘ ❙❚ från styrelsen
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Den 4 oktober höll veterinärförbun-
dets styrelse sitt femte styrelsemöte
för året. Mötet avhandlade ett antal
aktuella frågor. Här refereras
de viktigaste punkterna på
dagordningen under
styrelsesamman-
trädet.

RAPPORT FRÅN AVF OCH FVF
AVF och FVF är som regel representerade
på styrelsemöten med sin respektive ord-
förande. Vid det här tillfället var Hans
Boström, AVF med och rapporterade om
kursverksamhet som är på gång och att
man startat en chefsgrupp inom AVF. In-
formation finns att hitta på www.avf.nu.
Lennart Granström, FVF var förhindrad
att delta.

MARKNADSFÖRINGSPOLICY
Marknadsföringspolicy inom förbundet
diskuterades och jämförelse med Tand -
läkarförbundet gjordes. En policy ska
upprättas där det framgår att SVF kan
stödja en funktion – inte en produkt.
Det behövs en expertgrupp som kan be-
döma om det är godtagbart att vår logga
kan finnas i samband med en funk-
tionsbeskrivning. En mindre arbetsgrupp
har tagit fram förslag på intressanta om-
råden inom djurhälsa inklusive djur-
skydd, smittskydd och folkhälsa som kan
bli aktuella. Budskapet ska endast vara
riktat till djurägare och konsumenter.

FÖRBUNDETS EKONOMI
Ekonomin är bättre än budgeterat tack
vare att Svensk Veterinärtidning har tagit
in större annonsintäkter än beräknat och
att medlemsantalet ökar samt att med-
lemmarna är mer skötsamma med in -
betalningarna av avgifterna.

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
De senaste åren har kansliet och styrelsen
på flera områden uppdaterat eller tagit
fram riktlinjer och nu har turen kommit
till kommunikationsområdet. Vi behöver
en strategi för kommunikation och en 
arbetsgrupp har fått uppdraget att defi-
niera vilka områden som ska ingå i första
vändan.

KANSLIETS ARBETSUPPGIFTER
Kansliets arbetsuppgifter diskuterades,
man upplever att man går på gränsen och
inte kan ta på sig mer jobb. Ett exempel
är specialistprogrammen som har ökat
från två till tolv stycken med samma 
bemanning. Hur stor bemanningen ska
vara och vilka typer av uppgifter som
kansliet ska göra måste granskas och per-
sonalen vill ha en dialog med styrelsen
om detta.

INKOMSTFÖRSÄKRING
Inkomstförsäkring som fullmäktige be-
slutade om förra våren har inte kunnat
införas på grund av alltför dåliga villkor.
Nu har en ny offertbegäran gått ut för att
kunna göra en ny bedömning om det
finns intressanta alternativ i den här run-

dan. Alla statligt anställda har möjlighet
till hjälp av Trygghetsstiftelsen om det blir
arbetsbrist, men ska vi ha en inkomstför-
säkring blir det en kollektiv försäkring.

APOTEKSMARKNADSUTREDNINGEN
Det pågår en apoteksmarknadsutredning
där SVF är representerat. I förlängningen
innebär ett avskaffat apoteksmonopol att
veterinärer kan komma att få sälja medi-
ciner. Då finns risken att vi ifrågasätts i
valet av behandling, kopplat till avans på
försäljningen. Därför är det viktigt att
diskutera frågan, debattera etiska regler,
fundera över tillsyn av veterinär verksam-
het och egenkontroll/kvalitetssäkring i
densamma.

ÅSA BERGQUIST

ledamot i förbundsstyrelsen

Rapport från förbundsstyrelsen 
i oktober 2007

FÖRBUNDS
KANSLIET

har stängt
27–28 

december
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Kompendium
VETERINÄRKONGRESSEN 2007
Kompendium, inklusive CD-skiva, med föredrag från 2007 års Veterinär-
kongress kan beställas från veterinärförbundets kansli. 

Kompendiet kostar 520 kronor (inkl porto och moms) vid insättning på
Sveriges Veterinärförbunds plusgiro 83 80-8. Ange på talongen ”Kompen-
dium 2007”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 eller per e-post 
office@svf.se mot faktura.

Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR OCH DISKUSSION
Multifokala, akuta myokardblödningar och myokard-
nekroser med mikrotromber/Mulberry Heart Disease.

Makroskopiskt ses en påtaglig rödflammighet på hjär-
tats epikardiella yta. Flammigheten orsakas av ett stort
antal färska, strimformiga, delvis konfluerande blödningar
(Figur 4, svart pil). Blödningarna sträcker sig även djupt
in i myokardiet, transmuralt, till den endokardiella ytan
(visas inte i figur).

Mikroskopiskt domineras bilden av omfattande, akuta,
interstitiella blödningar (Figur 5, grön pil), samt akut
degeneration och ställvis nekros av myofibrer. De de gene -
rerade hjärtmuskelcellerna har, jämfört med viabla myo-
fibrer kraftigare eosinofili i cytoplasman och, till följd av
kromatinkondensering, mörkare kärnor (Figur 5, svart pil).
Förutom skadorna i själva hjärtmuskulaturen ses också 
rikligt med små fibrinösa mikrotromber i intra murala 
kapillärer. Dessa är mest framträdande i det PAS-färgade
snittet och uppträder här som rosafärgade, korv formade/
cylindriska strukturer i kapillärlumina (Figur 6, svart pil).

De föreliggande makro- och mikroskopiska föränd -
ringarna i hjärtmuskulaturen är karakteristiska för sjukdo-
men Mulberry Heart Disease hos gris. Sjukdomen, som
ibland även går under benämningen MAP (=mikroangio-
pati), har fått sitt namn på grund av att de omfattande
myokardiella blödningarna ger hjärtat ett mullbärsliknande
utseende.

Mulberry Heart Disease förekommer endast hos gris och
yttrar sig kliniskt vanligen som plötsliga dödsfall hos två
till fyra månader gamla grisar i god kondition. Patogenesen
för sjukdomen är inte helt utredd, men en koppling mel-
lan sjukdomsutbrott och foderrelaterade brister på selen
och vitamin E föreligger. Framför allt anses brist på vitamin
E, eller störningar i metabolismen av detsamma, ha bety-

Figur 4. Mulberry Heart Disease, hjärta, gris. Makroskopiskt
är hjärtat mörkt rödflammigt till följd av omfattande strim-
formiga, delvis konfluerande blödningar (svart pil). 
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Inarbetad hästklinik
uthyres

Då jag går i väntans tider (skall 
få barn i april -08) vill jag hyra ut

min hästklinik i Sundsvall.
Kliniken lig ger på Wolmsta Gård
och be står av löpgång, beh. rum,
3 boxar och sociala utrymmen.

Praktiken som idag bemannas till
80 % be står av ffa travhästpraktik

men även lite ridhästar. 

Har du några år på nacken inom
häst och vill prova ”köra eget”?

Ring mig!

Gun Svenfelt tel 0708-161354

delse för sjukdomsutvecklingen. Såväl vitamin E som selen
är viktiga för skydd av cellmembran i kroppen. Selen
genom att ingå i enzymet glutationperoxidas som redu -
cerar toxiska, för membran skadliga lipoperoxider, och 
vitamin E genom att fungera som en antioxidant med 
liknande skyddande verkan. Brist på dessa ämnen skadar
således cellmembranen, vilket vid Mulberry Heart Disease
blir manifest främst i form av hjärtmuskelcellsdöd och 
skador i mindre kärl. Kärlskadorna leder i sin tur till
mikrotrombbildning.

Dödsorsaken vid sjukdomen är vanligen akut cirkula-
tionskollaps till följd av ventrikulära arytmier i den 

skadade hjärtmuskulaturen. Det grava lungödem och väts-
keutträdet till thorax och perikard som ofta ses parallellt
med hjärtlesionerna, kan förklaras dels av den akuta 
cirkulationskollapsen och dels av serumläckage från de 
skadade mikrokärlen.

Fullt utvecklad Mulberry Heart Disease ger en typisk, 
i flertalet fall diagnostisk patologisk-anatomisk bild. Vid
fall med diskretare förändringar utgör andra sjukdomar
där småblödningar och kärlskador dominerar bilden, som
till exempel bakteriella toxinemier, viktiga differential -
diagnoser.

Figur 5. Mulberry Heart Disease, hjärta, gris. I myokardiet 
ses kraftiga, akuta interstitiella blödningar (grön pil) samt 
degenererade/nekrotiska muskelceller (svart pil). HE-färg-
ning, cirka 100 gångers förstoring.

Figur 6. Mulberry Heart Disease, hjärta, gris. I kapillärer
mellan hjärtmuskelcellerna ses rikligt med hyalina mikro -
tromber, vilka framträder som korvformade/cylindriska
strukturer i kärlens lumina (svart pil). PAS-färgning, cirka
100 gångers förstoring.

Ny lag om tillsyn över 
hundar och katter

❘❙❚ Den 22 november fastställde riksdagen
en ny lag om tillsyn över hundar och katter.
När det gäller katter tillkom inga nya regler
jämfört med tidigare föreskrift från 1943,
men på hundsidan infördes en del nyheter.

Om någon brister i tillsynen över eller
skötseln av en hund, får polismyndigheten
nu meddela de förelägganden och förbud
som behövs för att förebygga skador eller
”avsevärda olägenheter”. För att hindra
att en hund orsakar skada eller ”avsevärd

olägenhet” får polismyndigheten dess -
utom besluta att den ska omhändertas.
Polismyndigheten får också meddela för-
bud att ha hand om hund (hundförbud)
för den som allvarligt brister eller tidigare
har brustit i tillsynen över en hund. Beträf-
fande den senare förändringen framförde
flera av de veterinära remissinstanserna
farhågor för gränsdragningsproblem mellan
vad som regleras i den nya tillsyns lagen
och vad som regleras i djurskydds lagen.

Den nya lagen ska ersätta lagen
(1943:459) om tillsyn över hundar och 
katter, lagen (2000:537) om märkning och
registrering av hundar och 6 § jaktlagen
(1987:259). Den träder i kraft redan den 
1 januari 2008.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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■  Nedanstående uppgifter är hämtade
från Läkemedelsverkets hemsida 
www.lakemedelsverket.se. Där kan Du
söka efter utförligare information om lä-

kemedlen. Ytterligare upplysningar finns
även på www.fass.se.

Godkända läkemedel
NobivacDucat, frystorkat pulver och
vätska till injektionsvätska, suspension, Rx 

Datum för godkännande: 2007-10-05
Ombud: Intervet AB, Danderyd

ATC-kod: QI06A D03 (vaccin mot
kattsnuva (rhinotracheitvirus + calici -
virus))

Ny produkt innehållande de i Sverige
godkända substanserna levande, försva-
gat felint rinotrakeitvirus och levande,
försvagat felint calicivirus.

Godkända indikationer: För aktiv 
immunisering av katter mot felint 
rinotrakeitvirus (felint herpesvirus 
typ 1) och felin calicivirusinfektion.
Vacci neringen minskar kliniska symtom 
orsakade av dessa virusinfektioner.

Immunitetens insättande: 4 veckor.
Immunitetens varaktighet: 1 år.

Hållbarhet: 2 år
Förpackningar: Injektionsflaskor 5 x 1

dos, Injektionsflaskor 10 x 1 dos, Injek-
tionsflaskor 25 x 1 dos, Injektionsflas-
kor 50 x 1 dos. Eventuellt kommer 
inte alla förpackningsstorlekar att mark-
nadsföras.

Dolorex vet, 10 mg/ml injektionsvätska,
lösning till häst och hund, Rx 

Datum för godkännande: 2007-10-26
Ombud: Intervet AB, Danderyd

ATC-kod: QN02A F01 (butorfanol)
Ny produkt innehållande den i Sverige
godkända substansen butorfanoltartrat.

Godkända indikationer: Butorfanol 
är avsett att användas då kortvarig 
analgesi erfordras. Häst: För lindring 
av smärta i samband med kolik av
gastrointestinalt ursprung. För sedering
i kombination med vissa α2-adreno -
receptoragonister. Hund: För lindring
av moderat visceral smärta. För sede -
ring i kombination med vissa α2-
adreno receptoragonister 

Hållbarhet: 5 år
Förpackningar: Injektionsflaska, 

10 ml (glas), Injektionsflaska, 50 ml
(glas). Eventuellt kommer inte alla för-
packningsstorlekar att marknadsföras.

Utvidgat godkännande
HY-50 vet, 17 mg/ml injektionsvätska,
lösning 

Datum för godkännande: 2007-10-12
Innehavare av godkännande för försälj-
ning: Vet Medic Oy, Lepaa, Finland
Tillägg av ny administreringsväg (för
intravenös administrering). Se godkänd
produktresumé.

läkemedel

Kurs i smådjursreproduktion
med årsmöte
anordnas av Sällskapet för smådjursreproduktion 

den 8–9 februari 2008 på 
Hasseludden Yasuragi, Stockholm

Föreläsare: 
• Professor Anne-Rose Gunzel-Apel, Hannover 
• Professor Stefano Romagnoli, Pisa

Båda är Dipl. ECAR och internationellt erkända experter inom
smådjursreproduktionsområdet. 

Kursen innehåller föreläsningar som
ultraljudsundersökning av honliga genitalia, sjukdomar i hanliga
genitalia, dräktighetens fysiologi och patologi, neonatalogi, utebli-
ven dräktighet och GnRH-implantat för medicinsk kastration, m m.
Kursen är godkänd av SVS för att ingå i specialistutbildningen.

Anmälan
via inbetalning av 5 000 kr för medlemmar eller 5 500 kr för icke
medlemmar på pg 8355624-1 (Sällskapet för smådjursreproduk-
tion). I kursavgiften ingår boende i enkelrum, måltider, badrock,
badkläder samt tillgång till Yasuragis härliga badavdelning. 

Sista anmälningsdag (inbetalning): Den 11 januari 2008. 

För medlemsskap i Sällskapet för smådjursreproduktion: Betala
samtidigt in årsavgiften 90 kr.

Stipendier
Härmed utlyses 1–4 stipendier om totalt 20 000 kr att utdelas till
medlem av Sällskapet för resa till internationell
kurs/kongress/studievistelse inom området smådjursreproduktion
(t ex EVSSARs kongress). Redovisning i form av ett kort föredrag
om ny information från resan sker i samband med kommande 
årsmöte, samt skriftligt.

Ansökan skall vara inkommen senast den 11 januari 2008 
till Sällskapets sekreterare Nina Kjellerstedt, Brädgatan 3, 
854 60 Sundsvall. 

För frågor ang kurs eller stipendier: Ragnvi.Hagman@kv.slu.se
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Många har besvarat 
löneenkäten, men fler
behövs. 

Ju fler svar vi får desto
tillförlitligare blir stati s -
tiken.

Svara direkt då enkäten 
via mail kommer till dig. 

Har du ingen möjlighet
att svara via webben, 
ta kontakt med kansliet
(08-545 558 20) så
skickar vi en pappers -
enkät hem till dig.

ÅRETS LÖNEENKÄT
... i din inkorg

Hundsmugglingen inte 
alls över

❘❙❚ Veterinärtidningen publicerade tidigare
i år (nr 10/07) en notis med budskapet 
att den organiserade hundsmugglingen
kraftigt hade minskat. Källan till den 
notisen var Tullverket, men nu går Sveriges
Television ut med motsatt information.

I nyhetsprogrammet Rapport den 18
november hävdades att hundsmugglingen
till Sverige ökat med 30 procent sedan
förra året. Valparna säljs liksom tidigare via
Internet till kunder som luras med falska
papper och intyg. Tullen räknar med att
bara tio procent av all hundsmuggling
upptäcks. De beslag som görs visar att 
valparna behandlas mycket grymt, ofta
binds t ex benen ihop. De insmugglade
hundarna är dessutom ofta sjuka och kan

vara bärare av infektioner som rabies 
och dvärgbandmask. Finland och Holland
drabbades i november av sina första 
rabiesfall hos hund på många år, just
genom insmugglade hundar (se vidare 
i Månadens Epiztel i detta nummer av 
tidningen).  ■

Enklare för ban- och 
tävlingsveterinärer 

❘❙❚ Tävlingsdjursutredningen överlämnade
den 22 november sitt betänkande Bättre
djurskydd – mindre krångel, SOU 2007:86,
till jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Utredningen föreslår att lagen ändras 
så att det tydligt framgår när det krävs 
veterinär närvaro vid en tävling. Vidare 
föreslås att veterinärerna ges möjlighet 
att fatta beslut i eget namn, utan god -
kännande från myndigheten. ”Här finns
betydande möjligheter till förenklingar 
och besparingar”, säger utredaren Bertil
Norbelie.

I dag saknas det en bestämmelse om 
att veterinären även är skyldig att bistå de
djur som skadas under tävlingen. För ut-
redningen är det en självklarhet att det är
ban- och tävlingsveterinärens viktigaste
uppgift att bistå akut skadade djur. Utred-
ningen framhåller att detta följer av djur-
skyddslagen.

Ett lagreglerat krav om veterinär närvaro
föreslås vid följande tävlingar med häst:
Trav, galopp, fälttävlan, hopptävlingar 
om hinderhöjden överstiger 1,20 meter,
distansritt, körning, tornerspel och vissa
grenar inom westernridningen. Vidare 
föreslås krav på veterinär närvaro vid
weight-pull för hundar samt vid renkapp-
löpning.

Draghundstävlingar, hundkapplöpning,
hästplöjning, gymkana, voltige och hopp-
tävlingar på lägre höjder föreslås bli helt
befriade från ett lagreglerat krav om vete-
rinär närvaro. 

Källa: Pressmeddelande från Jordbruks -

departementet den 22 november. ■

❘ ❙ ❚ noterat

Har du 
frågor om 
cancer?
020-222 111
Cancerfondens informations- 
och stödlinje, 
öppet mån–fre kl. 09.00–16.30. 

infostodlinjen@cancerfonden.se



SVENSKA

■ Nya
24–26/1 -08. KURS I DIAGNOSTIK OCH

BEHANDLING AV HÄLTA HOS HUND arrangeras
i Västerås och Strömsholm av Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: www.djursjukhusforeningen.com
(se annons i denna tidning)

2/2 -08. KURS I RÖNTGENTEKNIK/ANATOMI

arrangeras av Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(annons i SVT 15/07)

8–9/2 -08. KURS I SMÅDJURSREPRODUKTION

anordnas i Stockholm av Sällskapet 
för smådjursreproduktion. Info: 
Ragnvi.Hagman@kv.slu.se 
(se annons i denna tidning)

29/2–1/3 -08. KURS I KLINISK CYTOLOGI

arrangeras av Svenska Djursjukhus -
föreningen Utbildning AB. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(annons i SVT 15/07)

8–9/4 -08. KURS I GENERELL ENDOSKOPI

arrangeras av Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. Info:
www.djursjukhusforeningen.com 
(annons i SVT 15/07)

15–16/5 -08. KURS I ENDOKRINOLOGI

arrangeras av Svenska Djursjukhus -
föreningen Utbildning AB. Info:
www.djursjukhusforeningen.com 
(annons i SVT 15/07)

16–19/5 -08. KURS: RETORIK I TOSCANA

arrangeras av Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. Info:
www.djursjukhusforeningen.com 
(annons i SVT 15/07)

27–29/5 -08. MEETING GLOBAL CHALLENGES

IN RESEARCH COOPERATION arrangeras i
Uppsala av Centre for Sustainable 
Development, Uppsala Universitet 
och SLU i samarbete med SIDA. Info:
www.csduppsala.uu.se/sidaconference08  

29/5–1/6 -08. 7TH EUROPEAN VETERINARY

EMERGENCY AND CRITICAL CARE CONGRESS

OM THE TRAUMA PATIENT arrangeras i 
Göteborg av EVECCS. Info:
www.eveccs.org
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kongresser
& kurser

är en ledande institution inom klinisk veterinärmedicin. Våra huvudverksamheter finns i Strömsholm där vi har medicinska resurser och 
kompetens av högsta internationella klass. Ledstjärnan för hela vår rörelse är djup omtanke om både djur och djurägare.

Eskilstuna Djurklinik söker smådjursveterinär

Eskilstuna Djurklinik söker veterinärvikarie under ett års tid med goda möjligheter till 
förlängning. Vi finns centralt i Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter med Svealandsbanan 
från Stockholm. Kliniken är välutrustad och tar emot cirka 10000 patienter årligen. Du bör ha 
tidigare vana vid arbete med smådjur. Extra plus för erfarenhet av ultraljud eller tandvård. Inga 
jourer eller helger.

Välkommen med din ansökan senast 31 december till:
annika.henschen@eskilstunadjurklinik.se

www.eskilstunadjurklinik.se

Lundabygdens Djursjukhus bedriver smådjurssjukvård med 
jourverksamhet. Vi är ett 40-tal anställda och har ca 20 000 
konsultationer per år. Vi har mottagning dag- och kvällstid efter
tidsbeställning samt jour för akuta fall alla dagar fram till 24.00.

Under de senaste åren har vi uppgraderat verksamheten på flera
områden såsom tandvård, röntgen, ultraljud, ortopedi, allmän -
kirurgi, kommunikation och förhållningssätt. Nu står vi inför en 
utbyggnad av polikliniken och rehabiliteringen.  

Vi söker ytterligare två veterinärer, helst med flera års erfarenhet
av smådjurssjukvård. Vi vill att du som vi har högt ställda mål vad
gäller kundservice och samarbetsförmåga.

En tjänst är en tillsvidareanställning på heltid och den andra ett
föräldravikariat på heltid med möjlighet till fast anställning. Har ni
önskemål om lägre tjänstgöringsgrad är vi öppna för diskussion.
Tillträde under våren 2008.

För ytterligare upplysningar kontakta: 
• Anne Heine, chefvet, anne.heine@djursjukhusetlund.se eller
• Karin Ekberg, VD, karin.ekberg@djursjukhusetlund.se

Välkommen med din ansökan innan den 10 januari 2008 till någon
av ovanstående personer.

Lundabygdens Djursjukhus 

söker 

smådjursveterinärer



■ Tidigare publicerade
18–19/1 -08. KURS I INTRAVENÖS ANESTESI

OCH ANALGESI. ANESTESI AV GERIATRISKA

PATIENTER, Norrköping, arr: Sällskapet
för djuranestesi 
(SVT 14/07)

31/1–1/2 -08. KURS I KIROPRAKTIK OCH

FYSIOLOGI, Åre, arr: SVS hästsektion
(SVT 15/07)

31/1–1/2 -08. KURS I FRACTURES FOR

DUMMIES, Stockholm, arr: SPUV 
(SVT 15/07)

11–15/2 -08. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION, HÄST, arr: Institutionen för kliniska
vetenskaper, SLU.
(SVT 14/07) 

14–15/3 -08. KURS I DIFFICULT MEDICAL

CASES, Stockholm, arr: SPUV 
(SVT 15/07)

24–25/4 -08. A GUIDE TO COLIC IN THE HORSE,
Strömsholm, arr: Regionhästsjukhuset
Strömsholm (SVT 15/07)

25–26/4 -08. KURS I RESPIRATIONSSJUKDOMAR

HOS HUND OCH KATT, Ängelholm, arr:
SPUV (SVT 15/07)

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
26–27/1 -08. KURS I ADVANCED MAGNETIC

RESONANCE IMAGING FOR HORSES arrangeras
i Bonn, Tyskland av Arbeitsgruppe

Pferd. Info: Arno Linder, Heinrich-
Röttgen-Strasse 20, D-52428 Jülich,
Tyskland, tel: +49-2461-340430, 
fax: +49-2461-340484,
www.agpferd.de, contact@agpferd.de 

13–17/7 -08. 16TH INTERNATIONAL CONGRESS

ON ANIMAL REPRODUCTION arrangeras i
Budapest, Ungern av ICAR. Info:
www.icar2008.org 

20–24/8 -08. WSAVA AND FECAVA 
CONGRESS arrangeras i Dublin, Irland.
Info: Congress Secretariat, Ovation
Group, 1 Clari Park North, 
Dun Laoghaire, Co Dublin, Irland, 
tel: +353 1 280 2641,
www.wsava2008.com, 
wsava2008@ovation.ie  

■ Tidigare publicerade
28/1–1/2 -08. 10TH CONGRESS OF WORLD

EQUINE VETERINARY ASSOCIATION,
Moskva, Ryssland.
(SVT 10/07)

26–27/1 -08. ADVANCED MAGNETIC

RESONANCE IMAGING FOR HORSES, Bonn,
Tyskland. (SVT 12/07) 

30/1–3/2 -08. KURS I VETERINARY

CHIROPRACTIC, MODULE IV: EXTREMITIES, 
Sittensen, Tyskland. 
(SVT 10/07)

30/1–3/2 -08. KURS I VETERINARY

CHIROPRACTIC, MODULE III: SACROPELVIC,
i närheten av München, Tyskland.
(SVT 11/07)
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➤

är en ledande institution inom klinisk veterinärmedicin. Våra huvudverksamheter finns i Strömsholm där vi har medicinska resurser och 
kompetens av högsta internationella klass. Ledstjärnan för hela vår rörelse är djup omtanke om både djur och djurägare.

Veterinärer till Strömsholm
Regiondjursjukhuset Strömsholm fortsätter att växa. Inför kommande vår och sommar 
behöver vi förstärkning med fler veterinärer. Vi söker i första hand dig som är smådjursveterinär med 
något års erfarenhet, men även du som är nyutexaminerad är välkommen att ansöka. Vi erbjuder 
en veterinärmedicinsk miljö i världsklass och ger dig en grundlig introduktion innan du påbörjar 
det kliniska arbetet. 

Välkommen med skriftlig ansökan senast den 15:e januari till Anita Ersson, Regiondjursjukhuset 
Strömsholm, Djursjukhusvägen 11, 734 94 Strömsholm. 

Har du frågor maila gärna till Anita.Ersson@regdjsh.se

www.regiondjursjukhuset.se

Sista ansökningsdag 10 januari 2008.

Fullständig annons finns på personal.slu.se/jobb

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala söker

Doktorand i klinisk vetenskap, 
inriktning diagnostik



4–5/2 -08. EQUINE HOOF DAYS, San José,
Costa Rica. (SVT 12/07)

5–9/3 -08. KURS I VETERINARY CHIROPRACTIC,
MODULE IV: EXTREMITIES, i närheten av
München, Tyskland. (SVT 11/07)

11–18/3 -08. KURSRESA FÖR SMÅDJURS -
VETERINÄRER TILL PHOENIX, ARIZONA,
Danmark. (SVT 15/07)

12–16/3 -08. KURS I VETERINARY CHIRO -
PRACTIC, MODULE V: INTEGRATED, Sittensen,
Tyskland. (SVT 10/07)

16–20/4 -08. KURS I VETERINARY CHIRO -
PRACTIC, MODULE V: INTEGRATED, i närheten
av München, Tyskland. (SVT 11/07)

22–25/6 -08. 20TH INTERNATIONAL PIG

VETERINARY SOCIETY CONGRESS, Durban,
Sydafrika. (SVT 11/07)

27–31/7 -08. WORLD VETERINARY CONGRESS

2008, Vancouver, British Columbia,
Kanada. (SVT 2/07)

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Skara – långtidsvikariat 100 % (dnr 06-11941/07)

Södra Storsjön – tillsvidare, ev. stationschef, 100 % 
(dnr 06-11942/07)

Sundsvall – långtidsvikariat 100 % (dnr 06-11943/07)

Karlshamn – långtidvikariat 100 % (dnr 06-11944/07)

Örnsköldsvik – tillsvidare 100 % (dnr 06-11945/07)

Nyköping – tillsvidare (dnr 06-11946/07)

Fullständig annons finns på Internet där det även går att finna 
korttidsvikariat och eventuellt ytterligare lediga anställningar: 

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 2 januari 2008 om inget annat anges 
i annonsen.

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

62 N U M M E R  16 • 2007 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Institutionen för kliniska vetenskaper (KV) är en nybildad
institution med drygt 100 anställda. Vi ansvarar bl a för
huvuddelen av den kliniska utbildningen inom veterinär-
programmet och kliniskt inriktad forskning på alla djur -
slag.

Vid avdelningen för reproduktion bedrivs grundutbild-
ning, forskarutbildning och forskning inom ämnet repro-
duktion. Vi har ett stort engagemang inom forskarutbild-
  ningen och vid avdelningen disputerar varje år 3–5 dok-
torander. Du som doktorand kommer att antas till ämnet
Klinisk vetenskap med inriktningen Reproduktion.

Projektet
Forskningsprojektet rör den zoonotiska och reproduk-
tionsstörande virussjukdomen Japansk B Encephalit hos
grisar och vektorer i stadsmiljö i Mekongdeltat i södra 
Vietnam. Forskningsarbetet kommer att be drivas i nära
samarbete med våra vietnamesiska partners och kolle-
gor vid SVA. Tjänstgöringsorter blir således både södra
Vietnam och Uppsala. Projektet stöds ekonomiskt av
Sida/SAREC.

Kvalifikationer
Lämplig bakgrund är veterinärexamen. God kommuni -
kativ förmåga är meriterande. Urval bland de be höri ga
sökande baseras på skriftlig ansökan inklusive styrkt
meritförteckning, examensarbete, personliga referenser,
samt en intervju. 

Vill du veta mer? Kontakta för mer information:
• Professor Ulf Magnusson, 018-67 23 24, 

ulf.magnusson@kv.slu.se 
• Prefekt Björn Ekesten, 018-67 13 68,

bjorn.ekesten@kv.slu.se 

Fullständig annons finns på personal.slu.se/jobb.

Du är välkommen att lämna in din ansökan, 
märkt med diarienummer SLU ua 251-3702/07, 
till Registrator vid SLU, Box 7070, 75007 Uppsala, 
registrator@slu.se, senast 2008-01-10.

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) söker

Doktorand för djurhälsoprojekt i Vietnam
Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion

➤



❘ ❙❚ kåseri

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  16 • 2007 63

Jul på Arlanda
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DETTA ÅR INFÖLL JULEN så att man måste jobba ända fram
till dagen före julafton och det är fredag eftermiddag den 23 
december. 

Vid den här tiden hade jag börjat syssla med rådgivning
inom livsmedelshygien och på jobbet i Stockholm hade vi just
avslutat eftermiddagskaffet. Vi hade fått en julklapp av företa-
get och alla hade önskat varandra en skön jul. Jag hade under
ett antal år extrajobbat som distriktsveterinär i joursystemet i
Stockholm vilket även innebar gränsveterinärsjobb på Arlanda.
Nu återstod bara en ”Arlandajour”.

Snön hade börjat falla fridfullt och jag var i färd med att
plocka ihop mina saker och släcka skrivbordslampan. Då
ringde förstås telefonen.

– Det är från Tullen. Vi har stoppat en hund från Spanien
som en kille försökte ta in i Sverige utan papper eller intyg.
Vad ska vi göra?  

Det tog några sekunder innan jag var förflyttad i tankarna
från julförberedelser hemma till folkmyllret på Arlanda. Jag
kom dessvärre ihåg att jag i ett svagt ögonblick hade skrivit
upp mig som jourhavande gränsveterinär under julhelgen. 

– Jaha, det var ju inte så bra, sa jag. Ni får hålla kvar hun-
den och få djurägaren att gå med på att den förs över till en 
karantän. 

– Det blir nog inte så lätt, sa tulltjänstemannen. Killen ver-
kar väldigt upprörd och inte så samarbetsvillig.

– Ok, sa jag. Jag får väl komma ut och övertyga honom.
Måste bara hem och hämta lite grejor.

Jag hade precis kommit hem när tullen ringde. Det visade
sig att saker och ting inte hade utvecklat sig så bra. Djuräga-
ren hade helt enkelt stuckit och där stod nu tullen med en
övergiven hund som olagligt befann sig på svensk mark. Man
hade dock lyckats få ur hundägaren namn och telefonnum- ➤
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

ANDERS FORSLID 0413-55 32 20
MIKAELA HEIDRICH 070-540 93 17 
PER JONSSON 0155-28 33 18 
SUZANNE SANDQUIST 0480-551 81
ELÖD SZANTO 0501-101 68
MARGARETA WIDELL 018-31 50 28
PETER ZAFF 070-216 69 80

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
HANS BOSTRÖM 070-347 85 55 

Vice ordförande
TORKEL EKMAN 018-38 44 11

Sekreterare
URSULA WENNSTRÖM 070-942 62 58

Vice sekreterare
ARJA KAUTTO 070-373 51 45

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 044-10 60 51

KAJSA GUSTAVSSON 070-924 56 86
LARS-ERIK STABERG 070-604 06 45

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
LENNART GRANSTRÖM 070-642 36 23

Sekreterare
ANNE BRUNBERG 070-668 77 16
Kassör
JOHANNA ZWENSON 0705-22 04 90

Suppleant
BJÖRN LINDEVALL 013-27 40 81

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:
BIRGITTA LARSSON

THERESE EDSTRÖM

KARIN GRANATH

THOMAS MANSKE

BENGT RONÉUS

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
THERESE EDSTRÖM

Sekreterare  
AINA MOE BÄCK

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
THOMAS MANSKE

Sekreterare 
ANNA HELMER

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
BENGT RONÉUS

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN GRANATH

Sekreterare
NASERSHA ARZOOMAND

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER

mer. Vi kom överens om att hunden skulle föras över till gods-
mottagningens speciella djurstall. Sedan skulle tullen försöka
få tag på djurägaren. Om detta misslyckades skulle jag komma
ut på julaftonsförmiddagen och avliva hunden som visade sig
vara en ettårig rottweilerhanne vid namn Carlos.

Att avliva ett friskt djur är ingen rolig uppgift, allra minst på
julafton. De två minsta döttrarna började gråta när jag berät-
tade vad jag antagligen måste göra. Dessutom skulle det kull-
kasta våra julritualer. Oron att jag skulle missa julbordet och
kanske inte ens hinna hem till Kalle Anka och klä om till
tomte bidrog förstås till barnens gråt.

PÅ JULAFTONSMORGONEN HADE TULLEN inget nytt att rap-
portera och jag tog flygbussen ut till Arlanda. På bussen fick
jag tid att tänka över min förestående uppgift. Jag hade tjänst-
gjort på en veterinärpraktik i Stockholm där man alltid var
noga med att få djurägarens skriftliga medgivande innan man
avlivade ett djur. Jag kom fram till att jag inte kunde avliva
Carlos utan att ha ägarens tillåtelse. Jag såg redan stora tid-
ningsrubriker framför mig: ”Veterinär avlivade hund utan att
djurägaren visste om det!”.

I djurstallet låg den beslagtagna Carlos och vilade i sin bur.
Vi tittade på varandra och Carlos reste sig upp. Jag insåg att
det inte skulle bli lätt att få en ovan godstjänsteman att hålla

i hunden medan jag stack in sprutan. Jag förklarade att jag var
tvungen att få tag på djurägaren innan jag kunde göra något.
Godstjänstemannen gav mig en papperslapp med ett ovanligt
namn (vi kan kalla honom Felix) och ett mobilnummer. 

– Vi har försökt ringa men ingen svarar, sa han.
Jag ringde i alla fall upp och många signaler gick fram. Precis

när jag tänkte lägga på svarade någon med sluddrig röst. 
– Goddag, sa jag. Det är gränsveterinären på Arlanda. Jag

söker Felix. 
Mannen i telefonen ropade på någon. Det dröjde ett tag,

sedan hördes ljudet av släpande steg.
– Ja hallå, sa Felix. Vad är det?
”Nu har jag chansen”, tänkte jag. Och förklarade på ett

myndigt men vänligt sätt att han var tvungen att komma ut till
Arlanda för att antingen skriva på papper och betala för att
hunden skulle överföras till närmaste karantän annars var jag
tvungen att avliva den fina rottweilern.

– OK, sa Felix. Var kan vi ses?  
– Kom till tullen i ankomsthallen på Arlanda så väntar jag.

Kan du komma om en timme?

FELIX DÖK UPP SOM UTLOVAT orakad och i skinnjacka. Han
såg inte särskilt glad ut men gick tyst med på dessa, som han
säkert tyckte, byråkratiska påfund och skrev lydigt under alla

➤
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papper så att hunden skulle föras över till karantänen i Vallen-
tuna. Allt verkade ordna sig. 

Då klev plötsligt några poliser fram som stått och lurpassat
i ett hörn. Det uppstod en högljudd ordväxling och Felix 
fördes under protester bort av polisen. Jag frågade de närva-
rande tullarna vad som hade hänt och fick besked om att Felix
tydligen var efterlyst.

Jaha, nu var jag tillbaka på ruta ett – ja värre än så. När vi
kom till karantänen vägrade de att ta emot hunden trots att
Felix skrivit på pappren. Man ville vara säker på att få betalt
och med hundägaren i finkan var detta ingen självklarhet.
Carlos fick alltså transporteras tillbaka till godsexpeditionens
djurstall. 

Jag och Tullen enades om att ta julhelg och skjuta upp det
dystra beslutet om avlivning. Själv tog jag flygbussen tillbaka
till sta’n och hann lagom hem till slutet av Kalle Anka. Den
där riktiga julfriden ville dock inte inställa sig och jag sov oro-
ligt under julnatten.

DIREKT PÅ JULDAGEN började jag fundera på nytt. Chanserna
var inte så goda till en lyckad upplösning. Godsexpeditionen
sa att de inte kunde ha Carlos längre och karantänen var ben-
hård. Jag ville verkligen inte avliva den fina hunden så jag tog
en sista chans och ringde Jordbruksverkets jourhavande. Vi
kom fram till att jag skulle försöka få Carlos överförd till SVAs
karantän.

Därefter ringde jag Felix, som turligt nog var på fri fot igen
och svarade. 

– Jag börjar bli jävligt lack på det här landet, sa Felix. Här
kommer man hem och det första som händer är att de snor ens
hund, å sen blir man insydd av polisen. Fattar du? 

– Ja, jo, det är klart jag förstår, sa jag lite osäkert. Men hur
tänker du göra med din hund? 
Tänker du betala för karantänen?
Min utryckning till Arlanda som
gränsveterinär kostar ju också … 

– Fan, sa Felix. Den där jävla
karan tänen ligger risigt till. Carlos
skulle levereras som vakthund åt
mina kompisar. Och dom kör 

motorcykel och är rätt sura nu. Fattar’ru? Om du vill ha några
stålar så får du allt komma ut till Nackanässkogen. Där kan vi
stämma möte. 

JAG INSÅG ATT DET VAR BÄST att avsluta samtalet. Att inte
julens jobb skulle inbringa några pengar förstod jag också.
Samtidigt måste jag erkänna att jag kände en stor lättnad att
jag inte hade avlivat hunden. Då hade nog Felix och hans
kompisar inte varit så lätta att tas med, varken i Nackanässko-
gen eller någon annanstans … 

Fram emot kvällen fick jag telefonkontakt med epizootolo-
gen på SVA där jourhavande försäkrade att hunden kunde
transporteras till SVA första vardagen efter julhelgen. Detta
accepterade djurstallet på Arlanda och jag kunde gå och lägga
mig, lite bättre till mods än på julaftonskvällen.

NÅGRA DAGAR SENARE ringde jag SVA och fick höra att 
Carlos verkligen hade anlänt dit. Vi kom överens om att jag
skulle skicka en räkning på mina gränsveterinäranspråk till
SVA. När någon förhoppningsvis kom för att hämta ut hun-
den efter avslutad karantän skulle min räkning bakas ihop med
SVAs kostnader.

Epilog.
Efter några veckor kom verkligen en utbetalningsavi från SVA.
Det visade sig att Carlos hade skickats tillbaka till Spanien.
Någon hade emellertid först betalat allting. Carlos blev således
aldrig svensk medborgare och slapp bli vakthund åt Hells 
Angels, eller vad det nu var som Felix hade antytt.

Jag kände av flera skäl stor lättnad över att inte ha varit allt -
för plikttrogen i min tjänsteutövning. Efter julhelgen förekom
upprörda skriverier om att Jordbruksverket hade låtit avliva en
häst som olovligt hade importerats till Sverige. Svensk myndig-
hetsutövning fick mycket skäll för sitt agerande. 

Dessutom, på grund av min utryckning på julafton var vi detta
år tvungna att kasta om våra julritualer. Det blev risgrynsgröt
med skinksmörgås till lunch och stora julbordet först till kvällen.
Något som vi fortsatt med sedan dess och som nu inte kan 
ändras!

TORBJÖRN HOLMBERG
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FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

Födelsedagar i januari 2008

ULF SKOGBY, Arboga, 80 år den 1/1
SVEN SÖRQVIST, Åmål, 80 år den 2/1
ERLAND PÄÄJÄRVI, Uppsala, 70 år 
den 8/1
HANS SUNDELL, Malmköping, 60 år 
den 8/1
HANS GUSTAFSSON, Uppsala, 60 år 
den 9/1
JANE WISTH, Dalarö, 75 år den 14/1
PER ERIK HÅNELL, Sundsvall, 70 år 
den 20/1
JAN NÜTZMANN, Västerås, 60 år 
den 23/1
MARTIN WEJDMARK, Storvreta, 90 år 
den 24/1

ERIK APPELBERG, Lund, 90 år den 31/1
KARL GÖRAN FORSBERG, Kåge, 60 år 
den 31/1

Avliden

F chefveterinär ANNA-STINA LUNDGREN

har avlidit den 16 oktober 2007. Hon
föddes 1925 i Enånger, Gävleborgs län,
avlade studentexamen i Eskilstuna 1944
och veterinärexamen 1959. Hon var AI-
veterinär vid Västmanlands läns semin-
förening 1959 med stationeringsort
Krylbo och vid Göteborgs och Bohus läns
hushållningssällskaps seminverksam het
1965 med stationeringsort Stenung sund.
Därefter arbetade hon som AI-veterinär
vid Skara Semin med stationeringsort
Lilla Edet 1966 och med statione rings -
ort Skara-sektionen 1975–90 och från
1975 till 1983 var hon chefverinär där.
Hon pensionerades 1990. 

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

PERSONNOTISER
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