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❘ ❙❚ ledare

ETÄNKANDET VETERINÄR FÄLTVERKSAMHET i nya former (SOU
2007:24) har överlämnats till regeringen. Innehållet refereras på
annan plats i detta nummer av SVT. 

I betänkandets missiv står det att mot bakgrund av att den veterinära 
fältverksamhetens framtida organisation ”visat sig vara en kontroversiell 
frågeställning”, gavs det inte möjlighet att foga särskilda yttranden till
betänkandet. I en enmansutredning som den här, där utredaren ensam står
för betänkandet och expertgruppen enbart är rådgivande, finns ingen rätt
till särskilda yttranden från experterna. Det får utredaren avgöra. Många av
expertgruppens ledamöter menade att det behövs förändringar i nuvarande
organisation men ansåg att det fanns väsentliga brister i betänkandets kon-
sekvensanalyser av en framtida organisation och att de borde kompletteras.  

Ordet ”kontroversiell” förklaras i ordböckerna som något det finns mot-
stridiga åsikter om. ”Motstridiga” beskriver ganska väl problemen i den 
analys envar kan göra av en optimal organisation av den veterinära fältverk-
samheten. Det som är positivt ur en synvinkel är negativt ur en annan.
Däremot är det svårt att se logiken i att det faktum att det finns tydligt olika
synpunkter skulle vara skäl för att inte medge särskilda yttranden till ett
betänkande. Det är väl då det är relevant? 

Utredaren menar att det är ”mest lämpligt” att de organisationer och
myndigheter som utsett experterna framför sina synpunkter i samband med
remissbehandlingen av förslaget. Det finns en väsentlig invändning. På det
sättet får varken mottagaren av betänkandet eller remissinstanserna ta del av
den samlade bilden av experternas särskilda synpunkter och belysningar i
anslutning till betänkandet, och innan de tar ställning till förslaget. Det är
väsentligt i synnerhet när de utvalda remissinstanserna – och andra som vill
lämna synpunkter – inte ens är ”experternas organisationer”. Tio av expert-
gruppens 14 ledamöter ansåg därför att det fanns skäl att i samband med
betänkandets överlämnande framföra sina synpunkter till regeringen, i en
särskild skrivelse. 

Utredaren har anfört att de kritiska experterna har ett eget intresse av att
organisationen av fältverksamheten ser ut på ett särskilt sätt, som förklaring
till deras invändningar. Skulle de i det avseendet skilja sig ifrån den övriga
expertgruppen? Experterna har dessutom i sin skrivelse efterlyst en komplet-
tering av betänkandets konsekvensbelysning, inte en särskild organisation.
Bakom skrivelsen står företrädare för SVA, SLU, LRF, DSM, SLV, SJV,
Länsstyrelserna, SVF samt anställda respektive företagande veterinärer. Att
huvuddelen av expertgruppens ledamöter med en så bred represen-
tation skulle stå för en smal eller avvikande uppfattning, som 
utredarens förklaring kan ge intryck av, faller på sin egen 
orimlighet.     

I den nya organisation som så småningom blir resultatet 
kommer SVF att, oavsett hur den ser ut, göra det allra 
bästa av situationen.

KARIN ÖSTENSSON

Ordförande, SVF
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Få veterinärjobb är så säsongsbetonade
som stuteriveterinärens och under ett
par hektiska månader på våren är det
svårt att få tiden att räcka till. Johan
Hellander arbetar på ett av landets
största stuterier, Menhammar, där han
förutom att vara veterinär också är
platschef. Veterinärtidningen följde
Johan under en vårlig arbetsdag. För
reportern började jobbet klockan
åtta. För Johan strax före fyra den här
morgonen.

– JA, JAG BLEV NERKALLAD till stallet på en svår
förlossning. Allt gick bra till slut, men fölungen
är lite medtagen. I övrigt verkar den frisk och
fin, berättar Johan och visar den fyra timmar
gamla krabaten som snusar gott i halmen.

MENHAMMAR STUTERI är beläget på Ekerö
väster om Stockholm. Det är en stor gård, 
både till yta, ca 1000 hektar, och antal hästar.
Stuteriet äger 150 fölston och tar emot ungefär
lika många gästande. De egna stona finns dels
på Menhammar, 70 stycken, 30 finns på filia-
len i Kentucky i USA, tio i Frankrike, tio i
Italien och övriga är inackorderade på en gård 
i Västergötland.

– De gästande stona kommer aldrig i kon-
takt med våra egna, berättar Johan. De står
uppstallade några kilometer härifrån på Norrby
Gård. Under en säsong hanteras ungefär 150
ston där. 

Naturligtvis finns det ett antal, närmare
bestämt fem, mycket eftertraktade hingstar på
stuteriet också. Det stora dragplåstret, Viking
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Nyfödda föl och väntande ston

Hektisk tid för stuteriveterinären

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

”Hur mår du…?” Johan Hellander tittar till en fyra timmar gammal fölunge. 
Det är högsäsong för stuteriveterinären.
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❘ ❙❚ reportage

Kronos, drar ston från hela Europa. Många
kommer från Italien där hingsten är född.
Menhammars egen uppfödning, Elitloppsvinna-
ren From Above, är efter en enastående tävlings-
karriär tillbaka på Menhammar som avelshingst.

– Självklart är det roligt att få fram en sådan
hingst. From Above har otroligt bra meriter
med vinster i såväl Elitloppet, Derbyt och
Kriteriet. Inom travsporten idag är man mer
intresserad av unga, snabba individer som gjort
sina prestationer tidigt i karriären. De ameri-
kanska hingstar som importeras har ofta gått
till avel som fyra–femåringar. Tävlingsresul-
taten är bra men eftersom de slutar tävla tidigt
så vet man ingenting om hållbarheten, kom-
menterar Johan.

Nåja, det är inte bara ungdomar som får
betäcka på Menhammar. Världsstjärnan Mack
Lobell, född 1984, gör ett och annat försök att
föröka sig fortfarande.

FÖR TRE ÅR SEDAN blev Johan värvad till
Menhammar. Han hade då arbetat inom läke-
medelsindustrin, först på Veter och sedan
Schering-Plough och sedan Veter igen, i tio år
och längtade tillbaka till det praktiska arbetet. 

Har du alltid varit intresserad av hästar och
avel?

– Före studietiden höll jag på med ridsport,
men jag var faktiskt inte helt säker på att det
var hästpraktiker jag skulle bli utan var mer
inställd på smådjur. Nu blev det häst i alla fall
och efter utbildningen fick jag ett erbjudande
från Ingvar Fredricson på Flyinge att arbeta
med honom. Han skulle utbilda mig i sto-
kvacken men situationen blev en helt annan då
Fredric blev sjukskriven och jag fick ta över allt
arbete istället… Jag blev kvar i fem år på
Flyinge.

Efter Flyingeperioden flyttade Johan till
Stuteri Broline. Där hade man en besvärlig
men för travaveln betydelsefull hingst vid
namn Speedy Somolli. Johan behövdes och
även på Broline stannade han fem år. 

MEDAN VI TITTAR på de utrymmen som hör
till seminstallet berättar Johan mer om sitt jobb
på Menhammar. Han är som nämndes i inled-
ningen platschef, vilket innebär en hel del över-
gripande ansvar utöver det rent veterinära. Till

exempel har han en personalstyrka på 25 per-
soner att hålla reda på och en hel del adminis-
tration. Han ansvarar för tävlingsverksamheten
med Menhammars egna hästar och mycket tid
går också åt att planera  avelsarbetet. 

– Även om det är stuteriets ägare, Margareta
Wallenius-Kleberg, som i slutändan säger ja
eller nej, är jag väldigt delaktig i avelsplane-
ringen. Det handlar dels om att välja ut vilka
ston som ska tillbaka i avel efter avslutad täv-
lingskarriär men även stora affärer som inköp
av nya avelshingstar, kommenterar Johan.

Under tiden vi pratat har stuteripersonalen
hämtat in den första omgången märrar. De står
uppradade i undersökningsspiltorna med svan-
sarna i taket. Ett tiotal ston ska gås igenom.
Johan har redan klarat av lika många tidigare
på morgonen. Till sin hjälp har han Åsa

Här står flickorna på rad.
Blir det semin idag…?
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Hansén-Udell som är ansvarig för fölstona.
Hon assisterar och fyller i alla uppgifter i det
datoriserade journalprogram som Johan till
stor del byggt upp efter eget huvud.

”Höger äggstock…, vänster äggstock…, inte
klar för semin, tillbaka i morgon…”. Nästa sto,
samma procedur. Sköljningar och dräktighets-
kontroller. Och så in med nästa gäng. 

Märrarna är förvånansvärt tålmodiga. Visst
protesterar en och annan, speciellt de som inte
varit med förr. De snälla belönas med att få
vänta längst…

– Vi känner våra avelsdjur och de ston som
ska till en hingst med sämre fertilitet måste
prickas in exakt. De ekonomiska villkoren för
travhästuppfödarna har försämrats ganska mar-
kant under senare år, vilket gör att även stute-
riveterinärerna har fått dra ner på sin arbetstid
på många håll. Man har kanske inte samma
möjlighet som tidigare att göra tillräckligt täta
stoundersökningar och kvalitetskontroller på
hingstsperman, t ex. 

– För mig är det naturligtvis väldigt tack-
samt att arbeta med ett material som hela tiden
går att följa upp. Vi har, trots att en av de mest
använda hingstarna är lite problematisk, 80–90
procents dräktighet en lyckad säsong. 

Vad är den största stötestenen i stuteri-
arbetet?

– Infektioner av olika slag. Det hjälper inte
hur väl man än garderar sig. Infektionssjuk-
domar kommer det alltid att finnas. Jag har
hittills inte varit med om någon allvarlig smitta
här, typ kvarka eller A2-influensa, men tyvärr
måste jag nog säga att förr eller senare kommer
det förmodligen att hända. Just nu är det många
travstall som har A2-influensa och vi är helt
beroende av hästägarnas ärlighet och omdöme
när det gäller att förhindra smittspridning. 

INTERVJUN BLIR lite stackato under tiden som
Johan undersöker ston, pratar med personalen
och säger vad som ska fyllas i journalerna. När
Menhammars märrar är avklarade ska vi åka till
Norrby och elva nya undersökningar. I bilen
dit hinner Johan berätta lite om vad som pågår
kring gården. Det är flera stora projekt på
gång. Ett helt nytt stall håller på att byggas på
en nyinköpt gård mellan Menhammar och
Norrby. Man håller också på att bryta upp
skogsmark till nya beten. Ett annat stort
anläggningsprojekt är en vägtunnel så att inga
hästar ska behöva korsa landsvägen. 

– BETESMARK KAN MAN aldrig få för mycket
av. Kampen mot inälvsparasiter bedrivs bland
annat genom växelbete med en liten besättning
köttdjur samt ett avmaskningsprogram som
helt baserar sig på varje hästs individuella
behov, berättar Johan.

Som erfaren stuteriveterinär och många år
inom läkemedelsindustrin är Johan mycket väl
insatt i resistensproblematiken hos hästarnas
inälvsparasiter. 

”Det här ser bra ut…”.
Johan får lite hjälp av ett föl
som råkat hamnat åt fel
håll i undersökningsspiltan
och gärna vill dra i sladden.

Att arbeta med en stor
besättning med egna
avelsdjur är naturligtvis
tacksamt. Allt som händer
kan följas upp i ett tidigt
skede.
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– Traditionellt så jobbar man med ett besätt-
ningstänkande där alla djur avmaskas samtidigt
enligt ett strategiskt förebyggande program.
Det har naturligtvis inneburit en viss överan-
vändning av antiparasitära medel. Under de år
jag arbetat på stora stuterier har jag kunnat
göra en del kliniska försök. Här på Menham-
mar tillämpar vi istället individuell parasit-
bekämpning som baseras på kontinuerlig
träckprovtagning. Vi tar träckprov en gång i
månaden på alla unghästar och föl äldre än tolv
veckor. Ingen fölunge under 13 veckor har haft
ett positivt träckprov (över 100 epg), berättar
Johan. Det är dyrare än ett traditionellt
avmaskningsprogram men har medfört att vi
använder betydligt mindre avmaskningsmedel
i besättningen samtidigt som vi får en regel-
bunden kontroll på att avmaskningen fungerar. 
Resistensproblematiken är viktig och utbredd.
På Menhammar använder Johan avermectin-
preparat mot blodmask och bensimidazol mot
spolmask.

VI HINNER PRECIS fram till Norrby och de
väntande stona när telefonen ringer. En katt
har blivit påkörd på Menhammar och man vill
att Johan ska komma och avliva den. In i bilen
igen. Medan vi åker tillbaka till Menhammar
har, turligt nog för katten, ägaren hittats och
Johan skickar iväg dem till ett djursjukhus
istället. 

På grund av tidningsbesök och kattolycka
har Johans tidsplanering spruckit ganska rejält,
men såväl Johan som personalen på Norrby är
tålmodiga. Det går inte att skynda i det här
jobbet. Stallet på Norrby är inte lika lättjobbat
som på Menhammar. Stallgången är smalare
och det är betydligt trängre vid undersök-
ningsplatsen. Hästarna är snälla, men en av de

anställda berättar att det nyligen inträffade en
otrevlig incident. Två ston med föl vid sidan
kom för nära varandra på gången och började
slåss på blodigt allvar.

– Jag har under alla år aldrig varit med om
något liknande, kommenterar Johan. Det var
verkligt otäckt men ingen kom till skada. Med
så många hästar och så många föl är det klart
att det händer saker. Hur noga man än är råkar
några föl ut för olyckshändelser eller blir sjuka.
Men av det hundratal föl som föds varje år på
stuteriet är det kanske ett som dör.

– En fördel med att följa fölen från början är
att man upptäcker skador tidigt, vilket i och för
sig är tråkigt, men bra från behandlingssyn-
punkt. Oftast står man som ett frågetecken när
ett ungt föl haltar en aning men fölet kollas
naturligtvis upp igen. 

– Vi har grimma på fölen från första dagen
för att de redan från början ska bli vana att

Äldsten bland avelshings-
tarna på Menhammar,
Mack Lobell, får numera
vara kung hos stona på 
filialen Norrby. 

”Ska vi redan nu se vem 
som är snabbast, vackrast,
bäst…”
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ledas och hanteras. Tyvärr har det inträffat en
olycka på grund av detta där en fölunge blev
strypt av grimman. Totalt sett genom alla år
överväger dock fördelarna med en säker han-
tering jämfört med riskerna.

Är det lättare att jobba med travare än halv-
blod? 

– Framför allt slipper man bli hörselska-
dad… Skämt åsido, ja det är lättare på många
sätt. Travarna är i allmänhet mycket mer
väluppfostrade och snälla att hålla på med.

NÄR DAGENS STON är undersökta och en ny-
komling välkomnad, är det dags att återvända
till Menhammar. På eftermiddagen samlar
man hingstarna. 

– Vi tar Express It först, annars får du stanna

hela dagen, säger Johan och syftar på topp-
hingsten Viking Kronos. Förutom att han har
lite fertilitetsproblem är han långsam på fanto-
men också. 

Det är inte den relativt nya hingsten Express
It. Allt går lättsamt och snabbt och det kryllar
av blivande små travare under mikroskopet vid
kontrollen efteråt. 

När det gäller hingsthantering och sperma-
samling finns inte många nymodigheter att
visa upp. Det är samma gamla procedur varje
gång, även om hingstarna har lite olika ”önske-
mål” gällande den konstgjorda vaginan.

När Express It gjort sitt är klockan fyra på
eftermiddagen och Johan har varit igång tolv
timmar. Det är ett par hingstar kvar och det
kanske kan bli tal om fler fölningsutryckningar
under nattimmarna.

VAD GÖR DU när det inte är fölnings- och
betäckningssäsong?

– Den frågan får jag ofta. Jag har inga syssel-
sättningsproblem då heller. Dels är det mäng-
der med pappersarbete som blir liggande nu
och som måste göras senare. Efter sommaren
börjar försäljningssäsongen, men det är inte jag
som besiktigar alla unghästar. Jag reser runt
ganska mycket för att kolla upp de ston vi har
utomlands och titta på nya hingstar. Inköpet av
Express It var jag t ex väldigt delaktig i. 

– En så stor avelsverksamhet som den vi har
här kräver mycket noggrann planering gällande
allt från avelsmaterial, tävlingsverksamhet, per-
sonal, utfodring, beten med mera, med mera. 

– Vi har även ett antal tävlingshästar som
står på Yttersta, en gård precis i utkanten av
Menhammar och även utplacerade hos olika
tränare i landet. Det är självklart intressant att
följa deras resultat också.

– När det gäller utfodringen har jag infört
ett automatiskt utfodringssystem för stuteriets
egna fölston. De har en programmerad bricka
på grimman som gör att kraftfoderautomaten
öppnas på vissa tider med individuella ransoner
mat. Det finns många fördelar med det här.
Framför allt vet man att alla får rätt mängd,
men det minskar också stress och bråk i hagen
vid utfodring. De vuxna hästarna lär sig auto-
matiken på två dagar, kommenterar Johan.

TILL SIST, hur kommer det sig att du ville till-
baka till det praktiska och ganska slitsamma
stuteriarbetet efter åren inom läkemedelsbran-
schen?

– Jag längtade verkligen efter att jobba med
hästar igen. En av anledningarna till att jag slu-

Nya avelshingsten Express It är en lättsam individ att jobba med. Han är snabb
och är lätt att samla sperma från. Det kryllar av blivande stjärnor under mikro-
skopet. Johan är nöjd med dagens skörd.
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tade med det var att min son var hästallergisk.
Med åren har allergin avklingat och han kan
till och med gå in i ett stall numera, säger
Johan.  

KANSKE HINNER HAN få i sig en kopp kaffe
innan det är dags för nästa hingst att prestera
”en miljon” nya stjärnor. Och vem vet vad nat-
ten ger. Det är många märrar som står och
stånkar lite i solen med sina runda magar.  ■

Det är ingen överdrift att säga att Johan under
högsäsong ”kör så det ryker”.

FAKTA 
Johan Hellander är född 1957. Veterinärexa-
men 1984. Han var under åren 1992–1993
ordförande i Hästsektionen, blev därefter vice
ordförande i SVS och under åren 1992–1993
ordförande. Arbetar heltid på Menhammar
Stuteri som veterinär och platschef sedan
2004. Han är liksom merparten av personalen,
ca 50 totalt med drift och tävlingsstall inräk-
nat, bosatt i villa i anslutning till gården. 

Menhammar har ytterligare en veterinär
anställd på halvtid, Andreas Sandin. Besiktning
av unghästar för försäljning och tävlingsstallet
sköts av en extern veterinär, Nils Ronéus.

Wet Lab-kurser

Wet Lab – Accesia AB, Halmstad
Kursansvarig: Sune Jerre, DVM, Konsult inom smådjurs-
kirurgi, Jennyhill´s Veterinär och Hästverksamhet AB, 
i samarbete med Accesia AB.
Plats: Accesia AB utbildningscenter, Halmstad
Logi: First Hotell Mårtensson rekommenderas, 
tel 035-177575. Anmälan senast 14 dagar före kursstart,
ange att ni kommer via Accesia utbildningscenter.
Anmälan via e-mail info@jennyhill.se eller 
tel 0703-327511, 031-983919 Sune Jerre; 
0706-690119 Elisabet Ängeby. 
Information finns på www.jennyhill.se. 
Info om Accesia: www.accesia.se.

SEVC Southern European Veterinary Conference
Annual Conference starting 19–21 october 2007 in Barcelona,
International Convention Center of Barcelona (CCIB).

The AVEPA and the NAVC are proud to announce their alliance
and the birth of a new veterinary continuing education Congress
in Europe. 

För mer information: www.sevc.info eller www.jennyhill.se

Long Bone Fractures
Using Interlocking nail and/or transfixation – två dagars 
interaktiv wet lab
Föreläsare: Prof. Dr James Toombs, USA.
Datum: 7–8 juni 2007.
Max 20 deltagare.
Pris: 8 000 kr exkl moms.

Vanliga ortopediska ledoperationer på hund
Två dagars interaktiv wet lab.
Föreläsare: Sune Jerre, Leg vet, specialist i kattens och 
hundens sjukdomar; Gustav Svensson, Leg vet och Fredrik
Danielsson, Leg Vet, Dipl. ECVS, specialist i kattens och 
hundens sjukdomar.
Datum: 21–22 september 2007.
Max 20 deltagare.
Kursavgift: 8 000 kr exkl moms.

Kurs i Neurokirurgi
Fortsättningskurs, krävs viss erfarenhet av neurokirurgi. 
Kursen är en praktisk neurokirurgikurs.
Föreläsare: Bev Sturges, DVM, MS, Diplomate ACVIM -
Neurology/neurosurgery, Ass. Professor University Davis,
California, USA.
Datum: 8–10 november 2007.
Max 20 deltagare, kursdeltagare 2006 har företräde.
Kursavgift: 10 000 kr exkl moms.

SEVC Conference
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Månaderna oktober till april är det
säsong för vinterkräksjuka. Denna
farsot orsakas av norovirus, som
också är den vanligaste orsaken till
matförgiftningar i Sverige. När det
gäller de livsmedelsburna utbrotten
är de dock inte knutna till en viss
säsong.

De vanligaste agensen till virala gastro-
enteriter är norovirus  (kallades tidigare
för calicivirus), sapovirus, rotavirus,
adenovirus och astrovirus. Huvud-
symtom vid virala gastroenteriter är
diarréer och kräkningar, men huvud-
värk, lätt feber och buksmärtor kan
också förekomma. Inkubationstiden är
oftast ett till två dygn och durationen ett
till tio dygn, beroende på vilket virus
som orsakar sjukdomen. Smittvägen är
fekal-oral eller i vissa fall också vomitus-
oral. De olika virusen tenderar att ha
preferens för olika åldersgrupper. Rota-
virus är den vanligaste orsaken till diarré
hos barn upp till fem års ålder. Adeno-
virus och astrovirus orsakar diarré
huvudsakligen hos yngre barn, men
även äldre barn och vuxna kan drabbas.
Noro- och sapovirusinfektion ses oftast
hos äldre barn och vuxna. 

De livsmedel som oftast varit involve-
rade i misstänkta virusmatförgiftningar
är skaldjur (bivalvära mollusker) (Figur
1), vatten (också is till drinken) och

högt bearbetade livsmedel av typ salla-
der och tårtor (9). Anledningarna till att
bivalvära mollusker intar tätposition
bland risklivsmedlen är flera. Bivalvära
skaldjur typ ostron livnär sig genom att
filtrera stora mängder vatten – upp till
20 l per timma. Med vattnet följer inte
bara fytoplankton utan också virus och
bakterier. 

Skaldjuren skördas ofta nära kusterna,
där även många avloppsutsläpp sker.
Kontaminerade ostron kan därför
komma från vilken kuststräcka som
helst, här utgör svenska vatten ingen
minskad risk. De reningsbad som dju-

ren brukar placeras i efter skörden har
visat sig otillräckliga för att avlägsna
vissa tarmvirus. Då många skaldjur för-
tärs råa eller minimalt värmebehandlade
kan matförgiftningen snart vara ett fak-
tum.

WHO ansåg redan år 1986 att ”It is
necessary to consider use of heat treat-
ment to internal temperature of 85–
90°C for 1,5 minutes in the shellfish
meat to inactivate virus” (19). Ett råd
som dock inte alltid följs. Ett värmebe-
handlat ostron är en helt annan maträtt
än ostron naturelle, och många skaldjur
får seg konsistens om de kokas för länge. 
Vad beträffar högt bearbetade livsmedel
handlar det nästan uteslutande om se-
kundär kontamination vid beredningen.
Personerna som har gjort salladen eller
tillrett smörgåsarna har utskilt virus
med faeces och sedan spridit dem vidare
genom bristfällig handhygien. Det har
förekommit att kökspersonal fortsatt
arbeta trots att de haft diarré och till och
med kräkningar. Även råa grönsaker
(framför allt grönsallat och vattenkrasse),
frukt, bär inklusive juicer som spätts
med kontaminerat vatten och till och
med bröd har orsakat utbrott (1, 2, 18).
Den person som lyckades smitta mer än
50 kunder med hepatit A via matbröd,
hade på grund av smärtande hudlesio-
ner mycket bristfällig handhygien (17). 
När det gäller grönsaker, frukt och bär
är det oftast bevattning med eller skölj-
ning i viruskontaminerat vatten som är
orsaken. Det kan också röra sig om
sekundär kontamination vid skörd eller
beredning, dvs personen som plockat

MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM, leg veterinär, professor.*

Apropå vinterkräksjukan

Virala gastroenteriter, i synnerhet 
norovirus 

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel
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FIGUR 1.Till de livsmedel som oftast varit
involverade i misstänkta virusmatförgift-
ningar hör skaldjur (bivalvära mollusker).
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eller på annat sätt hanterat livsmedlet
har haft viruspartiklar på händerna.

En stor del av de ouppklarade matför-
giftningsutbrotten orsakas sannolikt av
olika livsmedelsburna virus. Livsmedels-
burna viroser är dock ingen ny företeelse.
Redan i början av 1900-talet ansåg man
att poliomyelit och hepatit A kunde
spridas via opastöriserad mjölk, som
kontaminerats av infekterade männi-
skor, flugor eller förorenade utensilier
(3). Varför är då livsmedelsburna virus
så svårupptäckta? I motsats till bakterier
förökar sig inte virus eller bildar toxiner
i livsmedel. Livsmedlet fungerar endast
som transportmedel för viruspartiklarna.
Infektionsdosen är låg. I extrema fall
räcker det med 10 infektiösa enheter för
sjukdomsanslag. Många livsmedelsburna
virus är non-kulturabla, dvs förökar sig
inte i de vävnadskulturer som används
inom virusdiagnostiken. 

VINTERKRÄKSJUKA
Vinterkräksjuka, maginfluensa, mag-
sjuka, calicivirusinfektion, norovirusin-
fektion, sapovirusinfektion – kärt barn
har många namn. Vinterkräksjuka är
inget nytt fenomen. Zahorsky beskrev
redan 1929 smittsam ”winter vomiting
disease” hos barn (21). På den tiden var
dock etiologin till utbrotten okänd. I
början av 1970-talet lyckades man på-
visa virusliknande strukturer i faecespro-
ver med hjälp av elektronmikroskop vid
ett gastroenteritutbrott bland skolbarn i
staden Norwalk, Ohio (7). Som sig bör
hedrades staden genom att det upptäckta
viruset fick namnet Norwalk agent.
Betydelsen av Norwalk agent som orsak
till gastroenterit var dock länge omdis-
kuterad på grund av svårigheterna att
påvisa agenset i provmaterial. Det var
inte förrän efter införandet av molekylär-
biologiska metoder i början av 1990-
talet som virusdiagnostiken i kliniska
prover tog fart. 

Den nya diagnostiken resulterade i
ett antal namnbyten. När vinterkräksju-
kan härjar är det oftast norovirus som är
orsaken (Figur 2). Norovirus (genus
Norovirus, familj Caliciviridae) är en
grupp besläktade virus, som har
enkelsträngat RNA och saknar hölje.
Tidigare namn på denna virusgrupp är
”Norwalk-like virus” (NLV), calicivirus

(refererande till den familj de tillhör)
och små runda, strukturerade virus
(SRSV), efter utseendet i elektronmik-
roskop. I dagsläget har man identifierat
fem norovirus-genogrupper, GI, GII,
GIII, GIV och GV, vilka i sin tur kan
delas in i 29 genetiska ”cluster” (20). Ett
annat genus i familjen Caliciviridae,
som kan ge upphov till gastroenterit hos
människa, är sapovirus. Denna virus-
grupp kallades tidigare för ”sapporo-like
virus” (9). 

Norovirus är den mikroorganism som
orsakar flest matförgiftningar i Sverige.
Livsmedelsverket uppskattar att vi har
mellan 135 000 och 220 000 fall per år
av inhemsk smitta (9). Till detta skall
läggas de nosokomiala infektionerna
och person-till-person smittorna. Vanli-
gaste smittvägen är den fekala-orala, där
virus sprids via livsmedel och utensilier
som kontaminerats av virusbärande
människor med bristfällig handhygien
efter toalettbesök. Bevattning av grön-
saker eller sköljning av bär i fekalt föro-
renat vatten är andra smittvägar. Ostron
som levt nära avloppsvattenutsläpp är
en inte alltför ovanlig orsak till noro-
virus-infektion. Likaså inmundigande
av vatten som är fekalt förorenat. Virus
sprids också genom aerosoler i luftrum-
met från diarréerna och de kaskadlik-
nande kräkningarna. Även från intorkade
kräkningar och tarmtömningar kan
virus virvla upp då de förorenade texti-

lierna hanteras. Kontaminerade ytor i
sjukrum eller andra lokaler där de 
plötsliga kräkningarna eller diarréerna
producerats utgör också en risk för
spridning av virus.

Norovirus är mycket smittsamt och
10–100 viruspartiklar räcker för att ge
infektion. Avföring från sjuka männi-
skor innehåller i det akuta stadiet en
miljon till tio miljarder viruspartiklar
per gram och en uppkastning ca tio mil-
joner viruspartiklar (9).

Människan är den enda kända reser-
voaren för de calicivirus som orsakar
vinterkräksjuka. Man har förvisso på-
visat calicivirus också hos nöt och svin,
men det finns ingenting som talar för att
det skulle röra sig om en gemensam
virus-pool som cirkulerar mellan män-
niska och djur (10).

Klinisk bild
Inkubationstiden varierar mellan 12 och
48 timmar med en medellängd på
30–34 timmar. Karakteristiskt är de 
hastigt uppdykande kaskadliknande
kräkningarna, som följs av diarré och
buksmärtor. Feber, huvudvärk och mus-
kelvärk förekommer i 25–50 procent av
fallen. Förloppet är kortvarigt, och de
flesta patienter är återställda efter ett till
fem dygn. Dödsfall är ovanliga men kan
förekomma bland ålderssvaga patienter
och då ofta som resultat av dehydrering.
Morbiditeten har vid de diagnostiserade
utbrotten varierat mellan 15 och 93
procent. Sekundärfall, dvs person-till-
person-smitta, är vanliga (11, 13).

Virusutsöndringen i faeces är vanli-
gen kortvarig, men den kan pågå upp
till tre veckor efter symtomfrihet. Det är
alltså svårt att direkt avgöra hur länge en
person utgör en smittorisk. Normalt
brukar man dock anse att smittfrihet
råder två dygn efter symtomens upp-
hörande. Vissa delstater i USA kräver
två dygns symtomfrihet innan livsme-
delspersonal får återgå till arbetet efter
misstänkt virusgastroenterit (Figur 3).
Två dygns avhållsamhet från hantering
av livsmedel har så sakteliga börjat vinna
gehör även i Sverige. Eftersom man kan
vara virusutsöndrare längre tid kan vik-
ten av god handhygien efter toalett-
besök inte nog poängteras. När man har
drabbats av vinterkräksjuka är det hän-
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FIGUR 2.När vinterkräksjukan härjar är det
oftast norovirus som är orsaken. Elektron-
mikroskopisk bild av noroviruspartiklar. 
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synsfullt mot omgivningen om en egen
toalett kan ordnas. Med tanke på den
låga infektionsdosen och aerosolbild-
ning är det också klokt att stänga toa-
lettstolslocket innan man spolar.

Sjukdomen är oftast självläkande
inom några dygn. Parenteral vätske- och
elektrolyttillförsel kan ibland behövas
vid svåra fall. Immuniteten efter genom-
gången sjukdom är mycket kortvarig,
och återinsjuknanden förekommer. Det
har spekulerats över om olika typer av
calicivirus ger varierande symtombilder
samt om barn och vuxna drabbas olika
hårt. 

Vissa individer hävdar att de aldrig
drabbas av magsjuka, vilket har visat sig
vara sant. En forskargrupp vid Linkö-
pings universitet har upptäckt att ca 20
procent av befolkningen har en icke
fungerande gen som skyddar mot smitta
med calicivirus. Genen heter FUT2
(fucosyltransferase 2) och kodar när den
är aktiv för ett enzym som fäster socker-
arten fukos på specifika receptorer.
Sådana receptorer finns bland annat på
tarmslemhinnorna. När FUT2 är inak-
tiv saknas fukos på cellytan, och detta
resulterar i att calicivirus inte kan tränga
in i cellerna och magsjukesymtomen
uteblir (12).

Exempel på utbrott
Mellan februari och april 2002 insjuk-
nade ca 500 personer i magsjuka orsa-
kad av calicivirus i en dala-kommun.
Smittskyddsenheten misstänkte redan
på ett tidigt stadium dricksvattnet och
kontakt togs med kommunens miljö-
och hälsoskyddskontor. Kommunen lät
analysera vattenprover, men inga indika-

torbakterier på fekal förorening kunde
påvisas i proverna. Den tekniske chef
som var ansvarig för vattenförsörjningen
drog därför slutsatsen att utbrottet inte
orsakades av vattnet. Detta trots att
övertygande epidemiologiska data
fanns. Utbrotten fortsatte att dugga och
miljö- och hälsoskyddskontoret kontak-
tades på nytt av smittskyddsenheten. En
genomgång av avloppsnätet påbörjades
och 5–10 m från dricksvattenbrunnen
hittades ett sprucket avloppsrör. I sin
redogörelse för utbrottet skriver smitt-
skyddsläkaren i Dalarna: ”Hade vi tidi-
gare kunnat övertyga ansvariga för vat-
tentäkten om vattnet som smittkälla,
hade färre insjuknat” (8). Eftersom så få
viruspartiklar behövs för sjukdoms-
anslag, ger sig inte alltid avloppsförore-
ning tillkänna genom indikatorbakterie-
förekomst.

Det är inte heller ofarligt att bada i
viruskontaminerat vatten (Figur 4).
Sommaren 2004 insjuknade ett 40-tal
personer efter att ha badat i sjöarna
Delsjön och Aspen. Analys av faecespro-
ver visade att det rörde sig om calici-
virus. Efter att utbrottet uppmärksam-
mats i media hörde ytterligare personer
av sig och slutsiffran för utbrottet blev
drygt 300 insjuknade. Inga virus kunde
påvisas i de vattenprover som togs och
inte heller framkom några indikationer
på att badsjöarna skulle ha förorenats av ➤
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FIGUR 3.Vissa delstater i USA kräver två dygns symtomfrihet innan livsmedelspersonal
får återgå till arbetet efter misstänkt virusgastroenterit.
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FIGUR 4. Det är inte ofarligt att bada i viruskontaminerat vatten. Sommaren 2004 insjuk-
nade ca 300 personer efter att ha badat i sjöarna Delsjön och Aspen. 
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avloppsvatten. Utredarnas hypotes är att
någon/några som badat varit sjuka och
spridit smittan via vattnet (15). 

Importerade, frysta hallon har varit
ett återkommande calici-/noroviruspro-
blem sedan början av 2000-talet. Det
har rört sig både om konsumentför-
packade hallon som sålts i livsmedels-
affärer och storpack, som bara gått till
livsmedelstillverkare. Hallonen har ser-
verats i form av bärsås till mannagryns-
pudding (135 sjuka), hemgjorda grädd-
tårtor dekorerade med hallon (35 sjuka)
m m. Gemensam nämnare har varit att
hallonen inte upphettats innan förtär-
ingen (4, 6).

Epidemiska utbrott av gastroenterit
hos barn och vuxna finns beskrivna från
institutioner, sjukhus, restauranger,
storhushåll, campingplatser, kryssnings-
fartyg med flera offentliga lokaler.
Smittsamheten är hög och ”attack-rate”
på 50 procent eller högre är vanlig. 

Vid utbrott på vårdinrättningar är det
typiskt att både patienter och personal
insjuknar. Detta mönster skiljer sig från
rotavirusorsakade utbrott, där som regel
endast patienterna insjuknar. Hur virus
kommer in på en vårdavdelning är inte
klarlagt, men sannolikt sker det genom
sjuka patienter eller sjuk personal.

Diagnostik
Calicivirus kan påvisas i faeces med
elektronmikroskopi, PCR eller ELISA.
Detektionsgränsen vid elektronmikro-
skopi är 106–107 viruspartiklar per
gram faeces mot 104 för RT-PCR
(reverse transcription polymerase chain
reaction). Virus förekommer även i
kräkningar, men då viruskoncentratio-
nen är störst i faeces är detta att föredra
som provmaterial. Flera mikrobiologiska
laboratorier på humansidan inklusive
Smittskyddsinstitutet (SMI) utför dia-
gnostik av calicivirus i faeces. Vid
utbrott bör avföringsprov (ca 5 ml) tas
tidigt i förloppet, helst inom de första
48 timmarna, eftersom virusutsönd-
ringen minskar över tiden. Provet place-
ras i ett tomt rör eller tom burk. Det
behöver inte transporteras i kyla, men
om det skall förvaras över natt i avvak-
tan på transport rekommenderas kylför-
varing (12).

Som vid alla andra matförgiftningsut-

redningar vill man isolera agens både
från patient och från livsmedel. Efter-
som antalet virus i orsakande livsmedel
är mycket lågt, har man ännu ingen
fungerande rutinmetod för andra livs-
medel än vatten.

Ett miljötåligt virus
Humana calicivirus är miljötåliga. De
tål pH ned till 2,7 och klor upp till 10
ppm. De klarar 60°C i 30 minuter (9).

Profylax och smittskyddsåtgärder
De profylaktiska råden är enkla och väl-
kända, men ack så ”svåra” att följa.
Värmebehandling av alla livsmedel, rent
vatten, god hygien, frekvent handtvätt
samt åtskillnad mellan råa och värme-
behandlade produkter. Eller, för att
uttrycka det rakt på sak: ”Keep faeces
out of food”! 

De flesta utbrott av vinterkräksjuka 
är självbegränsande. Om de inträffar 
i offentlig miljö måste dock omedelbara
åtgärder vidtas för att förhindra ytter-
ligare smittspridning. Vid alla livs-
medelsassocierade utbrott inklusive
dricksvattenburna ska miljö- och hälso-
skyddsförvaltningen i den aktuella 
kommunen kontaktas, misstänkta livs-
medel placeras på ett säkert ställe och
personal med mag/tarmsymtom skickas
hem. Tro det eller ej, men det händer att
personer sysselsatta med livsmedelshan-
tering fortsätter att jobba trots att de 
har mag/tarmproblem av infektiös art.
Sommaren 2003 insjuknade över 300
personer nästan samtidigt i häftiga kräk-
ningar, diarréer och i vissa fall feber.
Gemensamt för flertalet var att de ätit
på samma fast-food-restaurang en lör-
dag mellan kl 12.00 och 15.00. Vid
utredningen framkom att den anställde
som betjänat gästerna mellan dessa
klockslag själv hade maginfluensa och
till och med kräkts på restaurangens
personaltoalett samma morgon (13)
(Figur 5). 

Att hantera livsmedel när man är sjuk
är självfallet olagligt, och i Livsmedels-
lagens 21 paragraf står: ”I livsmedels-
hantering får ej vara sysselsatt person
som har eller kan antagas ha sjukdom
eller smitta, sår eller annan skada som
kan göra livsmedel som han hanterar
otjänligt till människoföda.” 

Eftersom infektionsdosen är så låg
och norovirus är resistent mot intork-
ning utgör även virusbesudlade kläder
ett riskmoment. Om man har sjuka
familjemedlemmar hemma är det därför
extra viktigt att byta till adekvata
arbetskläder när man kommer till sin
arbetsplats. 

Köket med biutrymmen ska inspek-
teras för att avslöja eventuella brister i
hygienen och vid behov saneras. Vid
vattenburna utbrott ska hushållen få
snabb information om att allt vatten
måste kokas och chockklorering av vatt-
net utföras. Tvätt av kläder och sänglinne
har stundtals ställt till problem vid 
vattenburna utbrott. Eftersom även
intorkade viruspartiklar kan smitta är
det viktigt att tvätt av misstänkt besud-
lade textiler sker vid 90 grader. Så långt
är det inga problem. Problemen uppstår
vid sköljningen. Ingen tvättmaskin kan
förmås skölja i 90-gradigt vatten, vilket
får till följd att de rena textilierna åter-
kontamineras med virushaltigt vatten
vid sköljningen.

Handlingsplaner vid utbrott inom
vården finns utarbetade vid flera sjukhus
(16). Barriärvård ska alltid tillämpas,
dvs omsorgsfull handtvätt med desin-
fektion före och efter patientkontakt
samt skyddsrock/plastförkläde.

SAMMANFATTNING
Norovirus är den mikroorganism som
orsakar flest matförgiftningar i Sverige.
Tårtor, frysta importerade hallon,
ostron och fekalt förorenat dricksvatten
är några av de livsmedel som varit invol-
verade i utbrott. Infektionsdosen är låg,

➤
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FIGUR 5.Vid utredningen av ett matför-
giftningsutbrott på en fast-food-restau-
rang, framkom att den anställde som
betjänat de insjuknade gästerna själv
hade maginfluensa. 
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varför person-till-person-smitta är van-
lig. Människan är den enda kända vär-
den och smittvägen är fekal-oral eller
vomitus-oral. God livsmedelshygien och
värmebehandling är den bästa profylaxen.

SUMMARY
Facts about human viral gastro ente-
ritis, in particular caused by norovirus
Norovirus is the most common single
foodborne pathogen in Sweden. Cakes/
pastries, frozen, imported raspberries,
oysters and drinking water contaminated
by sewage are some examples of foods
involved in outbreaks. The infective dose
is low and person to person spread is
common. Humans are the main source
of infection and the route of transmission
is faecal-oral or vomitus-oral. Appropriate
food hygiene and heat treatment of the
foods before consumption are the best
ways to avoid illness.  
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Månadens epiztel tar bland annat upp EUs övervak-

ningsprogram för fågelinfluensa och en sänkt skydds-

nivå för fågelinfluensa i Sverige. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och

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

och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

FÅGELINFLUENSAÖVERVAKNING 
Alla medlemsstater i EU medverkar sedan 2002
i ett övervakningsprogram avseende fågelin-
fluensa på fjäderfä och vilda fåglar som regleras
av gemensamma EU-regler. De kategorier som
ingår i övervakningen i Sverige sedan tidigare
är värphöns, mindre slaktkycklingbesättningar,
avelsbesättningar med föräldradjur, kalkon,
struts, gås och anka. Proverna tas i samband
med slakt på slakteriet.

Nytt för 2007, för Sveriges del, är att även
vissa typer av hägnat fjädervilt ska ingå i detta
program. Hägnat fjädervilt klassificeras som
fjäderfä och ska därför ingå i övervakningen.
Med hägnat fjädervilt avses bland annat gräs-
änder, fasaner eller rapphöns som hålls i hägn
för uppfödning. De flesta av dessa släpps sedan
ut i naturen. Jordbruksverket har valt ut cirka
30 avelshägn med fasaner eller gräsänder som
kommer att ingå i programmet under året.
Dessa kommer att provtas genom blodprovs-
tagning av en officiell veterinär ute i anlägg-
ningen.

Provtagning inom övervakningsprogrammet
för fjäderfä sker med serologi och resultaten
rapporteras från och med i år till EU-kommis-
sionen kvartalsvis.

Under 2006 analyserades totalt 2 317 prover
från fjäderfän inom övervakningen. Alla prov
var negativa med avseende på antikroppar mot

fågelinfluensavirus subtyp H5 och H7. Resul-
taten från 2006 års övervakning av fjäderfä och
vilda fåglar är nu sammanställda och rapporte-
rade till Kommissionen.

❘ ❙❚ månadens epiztel
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Under 2006 analyserades totalt 2 317 prover från fjäderfän inom EUs fågel-
influensaövervakning. Alla var negativa med avseende på antikroppar mot
fågelinfluensavirus subtyp H5 och H7.

FO
TO

: 
BE

N
G

T
EK

BE
RG

, 
SV

A
.

SVT nr 6-07 final  07-04-30  12.43  Sida 19



SKYDDSNIVÅN FÖR FÅGELINFLUENSA
SÄNKT
Den 21 april sänkte Jordbruksverket skydds-
nivån för fågelinfluensa från nivå 2 till nivå 1.
Sänkningen föranleds av att det inte har före-
kommit några rapporter om ökad dödlighet
bland vilda fåglar i EU denna vinter och att
samtliga vilda fåglar som provtagits under
2007 inom EU har varit negativa för det hög-
patogena fågelviruset H5N1.

Sänkningen innebär bland annat att fjäderfä
nu får släpps ut, men ska hållas inhägnade.
Foder och dricksvatten ska dock fortfarande
ges inne eller under ett skydd utomhus.
Andfåglar, såsom ankor, gäss och änder ska hål-
las åtskilda från övriga fjäderfä på en anlägg-
ning eftersom smittade andfåglar kan fungera
som symtomfria överförare av virus.

Hägnat fjädervilt får hållas utomhus in-
hägnade, men under perioden oktober till maj
ska inhägnaden vara övertäckt med nät. Andra 
fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar 
får gå ute helt fritt. Foder och dricksvatten 
ska dock ges inomhus eller under ett skydd
som förhindrar kontakt med vilda and- och
vadarfåglar. Förbudet mot utställningar och
tävlingar hävs.

SALMONELLA I FODER
Salmonella putten har konstaterats i fodersyste-
men på två gårdar belägna i Västerbottens län.
Smittan har kommit via foder som levererats av
en foderfabrik i Umeå. I skrivande stund är
produktionen vid fabriken stoppad och saner-
ing påbörjad. Jordbruksverket kommer även
att låta ta prover på ytterligare mellan 15 och
20 gårdar som fått leveranser av foder från den
aktuella fabriken under samma period som de
två gårdar där smitta påträffats. Det mesta
tyder på att salmonellan i foderfabriken kom-
mit via en leverans av rapsmjöl från Danmark. 
De gårdar där smitta påvisats i fodersystemet 
är spärrade. Sanering av fodersystemet ska

genomföras. Initiala prover på gödsel från göd-
selkulvertarna visade ingen växt av salmonella.
Fortsatt individprovtagning av djuren i dessa
besättningar kommer att genomföras.

TUBERKULOSMISSTANKE PÅ HJORTAR
Vid slaktbesiktning av 47 kronhjortar från ett
hägn i Sörmland upptäcktes förändringar som
gav anledning att misstänka tuberkulos hos
fyra djur. Direktmikroskopi visade syrafasta
stavar, vilket tyder på att det rör sig om myko-
bakterier och odling har därför påbörjats.
Hägnet är friförklarat inom tb-kontrollpro-
grammet för hjort (B-hägn). För tre år sedan
påvisades liknande förändringar hos slaktdjur,
vilket efter odling kunde diagnostiseras som
aviär tuberkulos. Hägnet är spärrförklarat i
avvaktan på provsvar från odlingen.

SEMINARIUM OM BLUETONGUE
Den 31 maj arrangerar Jordbruksverket ett
seminarium om bluetongue. Under dagen ges
en översikt av sjukdomsläget i Europa. Carlos
Agrela Pinheiro, chefveterinär i Portugal,
Sanna Mesman, veterinär och Martijn
Weijtens, stf chefveterinär, båda från Holland,
berättar om symtombilder på framför allt nöt-
kreatur och får, hur man hanterar utbrott på
besättningsnivå samt om epidemiologin. Rudi
Meiswinkel, entomolog, kommer att tala om
svidknotten och deras koppling till blue-
tongue. Jordbruksverket och SVA informerar
dessutom om arbetet med beredskapsplanen
för bluetongue och den kommande invente-
ringen av svidknott i Sverige.

Seminariet som anordnas i Malmö hålls på
engelska och är kostnadsfritt. Jordbruksverket
och SVA vill uppmana veterinärer att anmäla
sig till seminariet för att öka sina kunskaper 
om sjukdomen. För mer information och
anmälan kontakta Kristina Mieziewska på smitt-
bekämpningsenheten, Jordbrukverket, e-post
kristina.mieziewska@sjv.se.  ■
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■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01. 

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.

Acta öppnar arkivet på
Internet
❘❙❚❘ Acta Veterinaria Scandinavica, den
officiella, renodlat vetenskapliga tidskrif-
ten för de nordiska veterinärförbunden,

startade 1959 som en traditionell pap-
perstidning. I maj 2006 tog Acta det 
radikala steget att övergå till helt öppen
publicering på Internet, med gratis till-
gång för alla läsare. Det redaktionella
arbetet bekostas via avgifter som förfat-
tarna betalar till redaktionen. Den sista
pappersutgåvan av Acta Vet Scand kom
ut i början av 2007 (2006, volym 48).

Actas svenska nationalredaktör Bernt

Jones meddelade den 2 april att tidigare
utgåvor från 2001 och fram till idag nu
också finns allmänt och kostnadsfritt 
tillgängliga på internetadressen
www.actavetscand.com. SVF, som 
största delägare av Acta, ger därmed
medlemmarna ökad tillgänglighet till 
publiceringar i Acta men också andra tid-
skrifter med ”open access” hos förlaget
BioMed Central (BMC) i London.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Tungan hos en ko upptäcktes vid nor-
malslakt ha omfattande blåsliknande
bildningar och sårskador. Fallet är
sammanställt och tolkat av Erika
Karlstam, avdelning för patologi, SVA.

Nötkreatur, ko, tre år
ANAMNES: Ko i normalslakt. Vid rutin-
mässig besiktning av slaktkropp och organ
upptäcktes omfattande normalavvikelser i
tungan i form av blåsliknande bildningar
och sårskador på dess dorsalsida. Vävnads-
bitar från de patologiskt förändrade delarna
skars ut, fixerades i tioprocentig formalin-
lösning och sändes till patologen, SVA, för
diagnos. Även färsk tungvävnad bifogades
för bedömning.

PATOLOGISK UNDERSÖKNING: Se bilder på
tungan, makroskopiskt (Figur 1) och mik-
roskopiskt (Figur 2 och 3).

Beskriv de morfologiska förändringarna
och föreslå patologisk-anatomisk diagnos.

Vilken är din diagnos? – Patologi

SVAR SE SIDAN 50

FIGUR 1. Tunga, nötkreatur. Makroskopisk bild med tungans
dorsalsida och tvärsnittsyta exponerad.

FIGUR 3. Tunga, nötkreatur. Histologisk bild från tungans
epitel/slemhinna. HE-färgning, cirka 60 gångers förstoring.

FIGUR 2. Tunga, nötkreatur. Histologisk bild från tungmus-
kulaturen. HE-färgning, cirka 120 gångers förstoring.
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Trots att diabetes mellitus är relativt
vanligt hos hundar, finns det fort-
farande många frågetecken om de
mekanismer som gör att en hund
drabbas. Hunddiabetesprojektet 
vid SLU har som mål att klassificera
sjukdomen i olika typer baserat 
på etiologi och att med detta som
grund identifiera riskfaktorer inklu-
sive en genetisk disposition. Flera
studier i framför allt en rad högrisk-
raser pågår nu för att uppnå dessa
mål.

Hunddiabetesprojektet påbörjades vid
SLU i Uppsala hösten 2005 i ett sam-
arbete med Uppsala Universitet och
Akademiska Sjukhuset i Uppsala, samt
Broad Institute vid Harvard/MIT i
Boston. Projektarbetarna har i skrivande
stund samlat in blod- och serum-prover
från över 100 svenska hundar med dia-
betes via samarbete med rasklubbar och
veterinärer. Proverna analyseras med
avancerad metodik, bland annat för att
leta efter markörer (autoantikroppar)
för autoimmunitet liknande de som
finns hos de flesta barn och ungdomar
med diabetes typ I. Sådan antikropps-
analys skulle kunna vara av stort värde
för att hitta hundar med autoimmun
diabetes i ett tidigt skede av sjukdomen.

SPÄNNANDE RESULTAT
I litteraturen finns en rad hormonrubb-
ningar och pankreassjukdomar beskrivna
som orsak till diabetes. För att avgöra
vilken betydelse dessa faktorer har inom
olika hundraser krävs epidemiologiska
data. I USA och Storbritannien är dia-
betes beskrivet som vanligt inom raserna

samojed, australisk terrier och cairn-
terrier. Hunddiabetesprojektet har i en
studie av Agria Djurförsäkringars data-
bas undersökt sjukdomsläget i Sverige. 

I studien uppskattades förekomsten av
diabetes i 46 raser. Vi undersökte också
överlevnaden efter sjukdom och geo-
grafisk spridning. Likaså studerades
samband med andra hormon- och
pankreassjukdomar samt könspredispo-
sition och insjuknandeålder i olika raser.
Resultaten är mycket intressanta, men
författarna ber att få återkomma och
berätta mer efter att studien publicerats
i en större internationell veterinärmedi-
cinsk tidskrift under 2007.   

JÄMTHUNDAR OCH PON
I en del av projektet har vi valt att nog-
grant studera ett par högriskraser i sepa-
rata kliniska studier. Många veterinärer

Unikt forskningsprojekt om
hunddiabetes
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TOVE DAHL, leg veterinär, doktorand.*

Som utlovat i SVT nr 4/07 följer
här en närmare presentation 
av projekt Hunddiabetes – ett
av de sjukdomskomplex som 
är föremål för särskilda studier
inom ramen för samverkan
kring sjukdomar av betydelse
för både hund och människa.
Fler exempel ges i kommande
nummer av SVT.

Tove Dahl ansvarar som doktorand vid smådjursavdelningen på Institutionen för kliniska
vetenskaper för stora delar av den kliniska delen i hunddiabetesprojektet. 
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➤ har mött jämthundstikar som insjuknat
i diabetes under dräktighet eller efter
löp. I samarbete med Åsa Juberget, vete-
rinär vid Nordvärmlands smådjursprak-
tik, samt Älghundsklubben samlas nu
prover in från jämthundar som har fått
eller har tillfrisknat från diabetes samt
från friska tikar över fyra år. För att
ytterligare motivera veterinärer att
skicka oss blodprover från jämthundar
med diabetes, ersätts nu provtagande
veterinär med en liten ”hittelön”. 

En annan ras där diabetes är vanlig är
rasen polski owczarek nizinny (PON).
Här är det framför allt hanhundar som
drabbas. Rasen är tämligen liten och
hunddiabetesprojektet har genom ett
gott samarbete med rasklubben fått 
hälsoinformation och blodprover från
ett hundratal hundar. Här kommer
genetiska studier av familjematerial att
bli aktuella inom en nära framtid.

SVENSK MULTICENTERSTUDIE
I samarbete med Regiondjursjukhuset
Bagarmossen, Regiondjursjukhuset
Strömsholm, Landskrona smådjurskli-
nik, Regiondjursjukhuset Blå Stjärnan
Göteborg samt Nordvärmlands små-
djurspraktik har en multicenterstudie av
betacellfunktion hos diabeteshundar

genomförts. Betacellfunktionen skiljer
sig kraftigt åt med typ av diabetes hos
människa, men är inte väl studerad hos
hund. Materialinsamlingen avslutades
under hösten 2006 och resultaten är
under sammanställning. 

HJÄLP OSS I SÖKANDET
Vi tror att olika raser kan ha olika
huvudtyper av diabetes. För att mole-
kylärgenetiskt kunna identifiera de
gener som orsakar diabetes krävs 70–
100 prover från hundar av samma ras.
Dessa prover kommer att genomgå en
analys av hela arvsmassan i hög upplös-
ning. 

Då det krävs så många prover för att
kunna genomföra analysen, behöver
projektet nu all hjälp det kan få. Om du
som veterinär behandlar en hund med
diabetes, skulle vi vara mycket tack-
samma om du med djurägarens tillstånd
skickade ett EDTA-rör och ett avcentri-
fugerat serumrör tillsammans med en
journalkopia till oss. Kontakta författa-
ren på telefon 018-67 10 00 eller e-mail:
tove.dahl@kirmed.slu.se för vidare in-
struktioner om hur prover skickas in.

Vi samlar för närvarande på prover
från alla raser. Proverna används till flera
olika studier. Om vi med praktiserande
veterinärers hjälp skulle få ihop tillräck-
ligt med prover för att identifiera dia-
betesgener, skulle detta också kunna
vara till hjälp i forskningen om männi-

skans olika diabetesformer. Att genom
liknande studier hitta diabetesgener hos
människa är svårt då människans arvs-
massa inte är lika lämplig för detta som
hundens.

DIABETESINFORMATION
Hunddiabetesprojektet har tagit fram en
stor webbplats med information för
djurägare till hundar med diabetes. Den
är helt gratis att använda och är grans-
kad av flera specialister inom området.
Här finns också ytterligare information
om forskningsprojektet. Adressen är
www.hunddiabetes.se. Vi har även
skickat ut informationsblad med ny-
heter om diabetes hos hund och katt 
till i stort sett alla veterinärkliniker i
Sverige. Om du inte fått våra nyhetsbrev
och är intresserad av sjukdomen, var
vänlig kontakta oss.

FINANSIERING
Hunddiabetesprojektet finansieras med
hjälp av FORMAS, Agria Djurförsäk-
ringars forskningsfond, Vetenskapsrådet,
Amanda och Nils Personnes stiftelse
samt Svenska Kennelklubben. Ytterligare
medel sökes nu inom ramen för EUs 7:e
ramverk.

*TOVE DAHL, leg veterinär, doktorand, 
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, 
Box 7054, 750 07 Uppsala.

Djursjukvårdare Niklas Wikström provtar en frisk hund till projektet. 
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First announcement

Nordic Veterinary
Orthopaedic Society

invites to:

1st NOVOS Symposium

23–24 November 2007

Marina Plaza hotel in
Helsingborg, Sweden

NOVOS is a group of leading
Nordic veterinary orthopedic sur-
geons. We intend to offer all small

animal practitioners a general
update on orthopedic diseases.

The symposium will be held in
English and several exhibitors 

will display their products.

Further information and 
registration at www.novos.se
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Den 3 april lämnade regeringens
utredare Bo Jonsson, som under två
år granskat den veterinära fältverk-
samheten, ifrån sig den statliga
veterinärutredningen. Utredaren
föreslår bland annat en stegvis pri-
vatisering av distriktsveterinärerna,
men även skärpta skyldigheter för
veterinärerna. En stor del av utred-
ningens expertgrupp är dock kritisk
till de viktigaste förslagen.

Regeringen beslutade den 16 juni 2005
att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att analysera nuvarande organi-
sation och alternativa organisatoriska
lösningar av den veterinära fältverksam-
heten och viss veterinär myndighets-
utövning. Till utredare förordnades
generaldirektören Bo Jonsson (Statens
Fastighetsverk). Till utredningen utsågs
också en expertgrupp om 14 personer,
vari Evamari Lewin, Lars-Erik Staberg
och Karin Östensson från Sveriges
Veterinärförbund ingick. 

I utredningens direktiv stod att de
föreslagna lösningarna ska främja sam-
hällsekonomisk effektivitet och bidra till
att det statliga ansvaret i veterinärsek-
torn förtydligas. Vidare skulle utred-
ningen eftersträva konkurrensneutralitet.
Målsättningen var att det även i fram-
tiden ska finnas en väl fungerande orga-
nisation vid utbrott av smittsamma
sjukdomar och finnas tillgång till djur-
sjukvård i hela landet dygnet runt.

Den 3 april lämnade utredaren sin

rapport till regeringen. Eftersom den vete-
rinära fältverksamhetens framtida orga-
nisation ”visat sig vara en kontroversiell
frågeställning”, gavs utredningens ex-
perter inte möjlighet att foga särskilda
yttranden till betänkandet.

FÖRSLAGEN
Utredaren föreslår inledningsvis att den
statliga distriktsveterinärorganisationen
privatiseras i två etapper i landets södra
och djurtäta delar. Personalen ska
erbjudas att överta veterinärstationerna
med fordon och inventarier. På sikt

anser utredaren att den kliniska veteri-
närverksamheten i statlig regi kan
avvecklas i hela landet. Det förutsätter
att försörjningen med veterinärtjänster
kan säkerställas genom privata aktörer
och med stöd av de styrmedel som före-
slås i övrigt. Mot den bakgrunden ska
effekterna av privatiseringen i de första
etapperna utvärderas efter en tid. Resulta-
ten av utvärderingen ska utgöra under-
lag för beslut om en eventuell fortsatt
privatisering i djurglesa delar av landet. 

Problemet med Jordbruksverkets
dubbla roller minskar enligt Bo Jonsson
i betydelse i takt med att den statliga 
kliniska veterinärverksamheten upphör.

Bidrag till privat veterinär 
fältverksamhet
Utredaren vill införa ett statligt jour-
bidrag, liksom investeringsbidrag och
driftsbidrag i djurglesa områden för
veterinärer som bedriver veterinär fält-
verksamhet i lantbrukssektorn. Jourbi-
draget kan ges till alla veterinärer som
förbinder sig att delta i ett heltäckande
joursamarbete. Bidragets storlek kan
göras beroende av antalet jourförrätt-
ningar. Veterinärerna ska som motpre-
station också vara skyldiga att stå till för-
fogande för smittskyddsarbete inför eller
i samband med utbrott av epizootisk
sjukdom eller salmonella. De ska där-
med utgöra en ordinarie fältresurs i
smittskyddsorganisationen. För arbetet
föreslås separat statlig ersättning utgå.
Investerings- och driftsbidrag ska kunna
lämnas till veterinärer som får jourbi-
drag i djurglesa områden. Bidragen ska
avpassas så att de motsvarar kostnaden

Veterinärutredningen föreslår
privatisering
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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Bo Jonsson, generaldirektör vid Statens
Fastighetsverk, vill att distriktsveterinär-
organisationen privatiseras i etapper. 

FO
TO

: 
ST

A
TE

N
S

FA
ST

IG
H

ET
SV

ER
K

SVT nr 6-07 final  07-04-30  12.43  Sida 25



för de samhällsviktiga veterinärtjänsterna
och så att subvention av reguljära vete-
rinärtjänster inte sker. Dessutom ska
principerna för kvarvarande stöd till de
statliga distriktsveterinärerna ses över så
att det lämnas utifrån samma kriterier
som gäller för bidrag till privatpraktiker.

Förstärkta skyldigheter
Utredningen föreslår skärpta legala skyl-
digheter för kliniskt verksamma vete-
rinärer. Varje veterinär som bedriver
yrkesverksamhet med djursjukvård ska
på anmodan av en djurägare vara skyldig
att bistå med nödhjälp till skadade eller
sjuka djur, om det behövs av djur-
skyddsskäl. Ersättning för nödhjälpen
ska betalas av djurägaren. En allmän
skyldighet att på anmodan av en myn-
dighet bistå med smittskyddsarbete
föreslås också. Skyldigheten förutsätter
att det finns särskilda skäl och att smitt-
skyddsorganisationens ordinarie fält-
resurser är otillräckliga. Rimlig hänsyn
ska tas till veterinärernas personliga för-
hållanden och till behovet av reguljär
djursjukvård. Staten ska betala skälig
ersättning till veterinären för beordrat
fältarbete.

Slutligen föreslås en ny lagstadgad
skyldighet för kliniskt verksamma vete-
rinärer att rapportera data till myndig-
heterna. Det gäller t ex data om drift-
ställe, verksamhetens inriktning och om-
fattning, förrättningar och diagnoser etc.

Nya regler för tillsyn
Den operativa tillsynen av veterinär
verksamhet via länsveterinärerna anser
utredaren inte fungerar effektivt idag.
Nya regler för tillsyn föreslås därför.
Dessa innebär att den regionala tillsyns-
myndigheten, som alltjämt ska vara
länsstyrelsen, ska ha rätt att få tillträde
till veterinärens lokaler, anläggningar
och fordon och att där göra undersök-
ningar och ta prover. Veterinärerna ska
vara skyldiga att lämna ut de dokument
och föremål som behövs för tillsynen.
Tillsynsmyndigheten ska också få rätt
att förelägga veterinärer att lämna ut det
material som behövs och att rätta miss-
förhållanden som upptäcks vid tillsynen.
Föreläggandena kan förenas med vite.

Myndighetsutövning genom 
privatpraktiker
Eftersom de statliga distriktsveterinärerna

inte kommer att finnas tillhands i hela
landet, föreslås lagregler som underlättar
för myndigheterna att anlita privatprak-
tiker för officiella uppgifter. En sådan
regel bör utformas så att statusen som
officiell veterinär, liksom idag, följer av
ett myndighetsbeslut i vilket veterinären
utses att vara officiell veterinär. En stat-
lig anställning ska däremot, till skillnad
från idag, inte utgöra förutsättning för
att en veterinär ska få utföra officiella
veterinäruppgifter, anser Bo Jonsson.

Intressekonflikter
Utredningen föreslår att centrala rikt-
linjer tas fram för hur intressekonflikter
mellan myndighetsutövning och kom-
mersiell klinisk veterinärverksamhet kan
undvikas, bland annat med utgångs-
punkt från förvaltningslagens regler om
jäv i myndighetsutövning.

Webbaserat veterinärregister
Jordbruksverket ska enligt förslagen
inrätta ett modernt, webbaserat veteri-
närregister där veterinärerna själva, och
med stöd av den nya lagstadgade rap-
porteringsskyldigheten, ska anmäla data
om verksamheten. Hittills har sådana
data redovisats i tryckt form och sällan
uppdaterats.

Redovisningsprinciper för DVO
För närvarande går det enligt utredaren
inte att få en klar bild av hur de statliga
anslagsmedlen används inom veterinär-
stationerna. Dessutom används en del
av anslaget centralt i Jordbruksverket för
kostnader som avser den kliniska veteri-
närverksamheten. Det gäller t ex kost-
nader för personalutveckling och IT.
För att öka tydligheten i den interna
styrningen och medelsanvändningen
bör enligt Bo Jonsson Jordbruksverket
få i uppdrag att precisera utifrån vilka
kriterier respektive stations ekonomiska
resultat ska bedömas. Dessutom bör
redovisningsprinciperna ses över så att
det klart framgår i vilken utsträckning
anslaget har använts till jour för lant-
bruksdjur, smittskyddsarbete och andra
samhällsviktiga tjänster respektive till
annan verksamhet. Det förutsätter att
veterinärerna redovisar använd tid i 
respektive verksamhetsgren, skriver ut-
redaren.
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Större delen av utredningens expertgrupp anser att förslagen riskerar att försämra bland
annat smittskyddet. Distriktsveterinär Nils Karlsson på gårdsbesök under 2006 års utbrott
av fågelinfluensa. 

FO
TO

: 
RO

G
ER

BE
RG

M
A

N

SVT nr 6-07 final  07-04-30  12.43  Sida 26



KONSEKVENSER AV FÖRSLAGEN
Förslagen bidrar sammantaget till att
konkurrenssnedvridningar och motsätt-
ningar i reguljär kommersiell veterinär-
verksamhet minskar eller undanröjs,
menar utredaren. De innebär enligt
honom också att fler veterinärer än 
idag på konkurrensneutrala villkor kan
anlitas för samhällsviktiga veterinär-
tjänster, så som att hålla jour och stå till
förfogande för fältarbete inför utbrott av 
epizootiska sjukdomar. Möjligheterna
att kalla in och styra smittskyddsorga-
nisationens fältresurser bedöms av Bo
Jonsson bli minst lika goda som i nu-
varande system. Samtliga åtgärder 
bedömer han kan vidtas inom befintliga
budgetramar.

Kostnaden för omställning till privat
drift i distriktsveterinärstationerna beräk-
nar utredaren till mellan 12 och 15 mil-
joner kronor. Denna föreslås i första
hand finansieras med intäkter från för-
säljning av veterinärstationerna.

KRITISK EXPERTGRUPP
En stor del av utredningens expertgrupp
(10 av 14 experter) höll inte med utre-
daren i vissa av huvudförslagen. Eftersom
utredaren inte gav sina experter möjlig-
het till särskilda yttranden inom ramen
för utredningen, skickade expertgruppen
ett eget yttrande till regeringen samma
dag som utredningen presenterades.

Experterna ansåg att föreslagna för-
ändringar ger en bräcklig organisation
som inte når upp till överordnade krav
på ett bibehållet och väl fungerande
djurskydd och smittskydd i hela landet.
Staten förfogar idag över en fältverksam-
het som är styrbar och snabb att mobili-
sera i krissituationer.

Enligt experterna borde utredningen
bredare och djupare analyserat alternativa
och mer proportionella åtgärder för att
uppnå utredningsdirektivens målsätt-
ningar. De menade att det finns ett fort-
satt behov av att göra en mer noggrann
och heltäckande konsekvensanalys, som
beaktar direktivens krav gällande fram-
för allt djurskyddet, smittskyddet, frågor
om konkurrensneutralitet och samhälls-
ekonomin.

Utredningen kommer nu att remiss-
behandlas, för vidare beslut av regeringen
tidigast under hösten 2007.  ■
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Veterinärförbundet stödjer förslaget
om förstärkning av tillsynen över
veterinär verksamhet liksom eta-
bleringen av ett modernt veterinär-
register och en skärpning av 
registreringsskyldigheten. Analyser
kopplade till en framtida organisa-
tion har dock väsentliga brister,
skriver SVF-ordföranden Karin
Östensson i följande kommentar.

Först är det angeläget att rätta en direkt
felaktig uppgift i betänkandet: I utred-
ningens rådgivande expertgrupp har
veterinär Lars-Erik Staberg representerat
Sveriges Veterinärförbund och de an-
ställda veterinärernas erfarenheter – inte
Jordbruksverket som det felaktigt upp-
ges i utredningens betänkande. Det är
förhoppningsvis en ren felskrivning och
inte beroende på att utredaren har trott
att det har varit så.

ALLMÄNT OM UTREDNINGEN
Utredningen har sammanställt ett
mycket omfattande faktaunderlag med
syfte att beskriva den nuvarande verk-
samheten. Det utgör en värdefull sam-
lad information även om det smugit 
sig in somliga besynnerliga uppgifter.
Underlaget kommenteras dock inte här. 
Flera av de förändringar som föreslås i
betänkandet är bra, t ex förstärkningen
av tillsyn över veterinär verksamhet, för-
bättrade möjligheter för privata veteri-
närer att utföra officiella uppgifter och
etableringen av ett modernt veterinärre-
gister med skärpt registreringsskyldighet.

Analyser kopplade till överväganden
och förslag om en framtida organisation
har dock väsentliga brister. Hur ett 

alternativ, med en mindre långtgående
förändring än den föreslagna privata
fältorganisationen skulle kunna fungera
och möta centrala krav beskrivs ofull-
ständigt. Veterinärförbundet anser att det
behövs rejäla förändringar i nuvarande
organisation för att förbättra konkur-
rensneutraliteten på veterinärmarkna-
den men anser också att en statlig fält-
organisation som stomme är så väsentlig
för ett väl fungerande smittskydd och
djurskydd, att den bör finnas i någon
form. Betänkandets förslag att basera
verksamhet som har ett starkt statligt
intresse uteslutande på privata aktörer
rymmer betydelsefulla risker för en för-
sämring av både smittskyddsberedskap
och djurskydd. Utredaren tycks under-
skatta de negativa konsekvenserna och
övervärdera de positiva effekterna för

såväl samhället som de privata fältveteri-
närernas företagande. 

Ett system där staten inte förfogar
över kliniskt verksamma veterinärer blir
sårbart eftersom snabba insatser från
denna grupp är väsentliga för ett gott
smittskydd och djurskydd, vilket är ett
statligt ansvar. Det inbegriper så centrala
samhällsintressen att det måste sättas
allra främst. Det kan förutses problem
för veterinära företagare att snabbt
lämna sin verksamhet för att medverka i
smitt- och djurskyddsarbete. Det är där-
för, sammantaget, som förbundet efter-
lyser en rejälare analys av ett alternativ
där en begränsad statlig organisation
utgör en stomme och ett redskap för att
staten ska kunna ta sitt ansvar för smitt-
skydd och djurskydd på ett bra sätt –
innan beslut fattas om den framtida
organisationen. Att det skulle kunna
vara ett bra alternativ anser även utreda-
ren som skriver ”Ett alternativ till en
renodlad privat marknadslösning, som
också kan möta utredningens mål med
en bättre marknadsfunktion och en 
klarare ansvarsfördelning, kan vara att
anpassa den statliga veterinärorganisa-
tionen... som innebär förändringar av
verksamhetens inriktning eller utbred-
ning”. Detta utvecklas och analyseras
dock inte tillräckligt. 

STATLIG KLINISK VERKSAMHET?
Tillåter generella regler att staten bedri-
ver klinisk verksamhet? är en fråga som
är av väsentlig betydelse för hur man
kan tänka sig en framtida organisation.
Är det utifrån generella principer accep-
tabelt att staten över huvud taget för-
fogar över en klinisk veterinärorganisa-
tion? 

En vägledande princip i statlig för-
valtning är att staten inte ska vara aktör

SVFs kommentarer till
Veterinärutredningen
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Ett system där staten inte förfogar över
kliniskt verksamma veterinärer blir sårbart
eftersom snabba insatser är väsentliga för
ett gott smittskydd och djurskydd, menar
SVF-ordföranden Karin Östensson.
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på en marknad och där erbjuda tjänster
i konkurrens med privata aktörer. Inte
utan att det finns särskilda skäl. Utre-
daren menar att det inte finns skäl för
något statligt engagemang på veterinär-
marknaden, vilket har varit en central
utgångspunkt för betänkandet. Med en
annan bedömning ändras utgångspunk-
ten. SVF anser att statens särskilda
ansvar då det gäller smittskydd och
djurskydd är ett starkt skäl för ett statligt
engagemang. Eftersom smittskyddsar-
betet är helt beroende av snabbt insatta
åtgärder av kliniskt verksamma veterinä-
rer behöver staten förfoga över en viss
klinisk veterinär verksamhet.

JOURBIDRAG
Tillgången till djursjukvård över hela
landet dygnet runt ska enligt betänkan-
det säkras genom att veterinärer i
”djurglesbygd” ska kunna få statliga
investerings- och i undantagsfall drifts-

bidrag. Veterinärer i hela landet som
bedriver fältverksamhet för lantbrukets
djur med organiserad jour ska också
kunna få bidrag för att upprätthålla 
jouren. Jouren är en så naturlig del av
klinisk veterinär verksamhet att det som
regel sannolikt kommer att finnas vete-
rinärer som åtar sig det i tillräcklig
omfattning i de flesta områden. Sår-
barheten består i att det ska och måste
vara ett frivilligt åtagande. Om ingen
eller för få veterinärer vill åta sig jouren
måste staten ha en beredskap för det.
Att sådana situationer kan uppstå snabbt
visade sig i Norge då veterinärerna för
några år sedan inte ville förnya det gäl-
lande avtalet och landet med kort varsel
stod utan veterinär jour. 

Hur bidragsnivåerna ska bestämmas
lämnas öppet. Konstaterandet att det
norska systemet där ersättningen är före-
mål för förhandlingar mellan staten och
veterinärorganisationerna är ”onödigt

komplicerat och innehåller konstruktio-
ner som kan ge upphov till störningar i
jourens funktionssätt” talar för att det
man tänker sig är en individuell upp-
handling med de privata aktörerna, där
den som sätter det lägsta priset får upp-
draget. 

Utredaren talar om att bidragets stor-
lek ska vara beroende av antalet rappor-
terade förrättningar på lantbrukets djur
under jourtid. Det kan ifrågasättas. Den
statliga ersättningen måste rimligen ses
som en gottgörelse för den olägenhet det
innebär att vara tillgänglig under jour-
tid, vilket utredaren också framhåller på
ett annat ställe i betänkandet. Belopp
om ca 800 kronor för en journatt och ca
3 000 kronor för en jourhelg nämns.

Vissa veterinärer kommer alltså att få
statliga uppdrag/bidrag – andra inte.
Staten kommer nog också att knyta vissa
veterinärer närmare sig för speciella stat-
liga uppgifter som officiell veterinär m m.

N O R D VA C C
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Utredaren menar t ex att ett antal vete-
rinärer ska kunna knytas mera direkt till
smittskyddsorganisationen.

MEDVERKAN I SMITTSKYDDS-
ARBETET
Jourstödet föreslås knytas till en uttryck-
lig skyldighet att i skälig utsträckning
bistå med smittskyddsarbete utöver
generella lagstadgade förpliktelser. För-
bundet utgår ifrån att utredaren menar
att det ska avse även djurskyddsarbete,
vilket också kräver veterinär medverkan
i akut uppkomna situationer med mot-
svarande problem som inom smitt-
skyddsarbetet. 

Vem ska avgöra vad som är ”skälig
utsträckning” vid ett sjukdomsutbrott
och hur lång tid kommer den förhand-
lingen att ta? Utbrott även av en så
”banal” sjukdom som salmonella kräver
tämligen omedelbara veterinära insatser
och smittbekämpningen fungerar inte

om veterinären kan komma först efter
några dagar. Det är lätt att se de faktiska
problemen för veterinärer, särskilt i små
företag, att komma ifrån verksamheten
så snabbt som smittskyddet kräver utan
att det ger påtagliga negativa effekter på
företagandet. Dessa problem blir inte
mindre av att det är en fastställd skyldig-
het eller att veterinären är ”kontrakte-
rad”. Sjukdomar uppstår utan förvar-
ning. Att snabbt frigöra sig från verk-
samheten påverkar inte bara eventuella
förlorade inkomster för stunden och
kostnader för eventuella anställda m m
som möjligen kan uppskattas och ersät-
tas, utan även negativa konsekvenser på
sikt av att kunderna hänvisas till kon-
kurrenter. Kan veterinärerna inte ställa
sig till förfogande snabbt blir det i bästa
fall fördröjningar i smitt- och djur-
skyddsmaskineriet – i värsta fall funge-
rar det inte alls. På det sättet innebär ett
sådant system alltså försämringar för

såväl staten som veterinärerna. 
Att sjukdomsutbrott som kräver

särskilda insatser inte inträffar dagligdags
motiverar inte att man tar lättare på kva-
litetssäkringen. Om smittspridning inte
kan förhindras vid utbrott av en allvarlig
sjukdom är det en klen tröst att det inte
händer så ofta. Utredaren konstaterar
själv på ett ställe i betänkandet att
”Betydelsen av ett effektivt smittskydd
har ökat under senare tid. Därmed är det
viktigare än förut att tillräckliga resurser
kan mobiliseras tillräckligt snabbt”. Den
föreslagna organisationen skapar inte
mera ordning och reda i smittskyddsor-
ganisationen, snarare tvärtom.

EKONOMISK ERSÄTTNING FÖR
SMITTSKYDDSARBETET
Betänkandet anger inte klart hur ersätt-
ningen ska se ut för medverkan i smitt-
och djurskyddsarbete. Då det gäller
resor, traktamenten och uteblivna in-
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kollamasken
-nytt verktyg vid parasitrådgivning till djurägare
kollamasken är ett smidigt kit för träckprovtagning.  Lådan 
innehåller allt djurägare behöver för säker och snabb 
kontroll av parasitstatus. Analysen, som ingår i priset, utförs 
av Vidilab - ett av Sveriges ledande laboratorier för diag-
nostik av träckprov från djur. Provsvar kan erhållas samma 
dag provet anländer till laboratoriet.
kollamasken innehåller provtagningsbehållare, engångs-
handskar, följesedel samt provtagningsinstruktioner och 
avmaskningstips. Informationen bygger på senaste forsk-
ningsrön från bland annat SLU.

Säljs bland annat av djursjukhus, Granngården och 
Apoteket.
För mer information se www.kollamasken.nu eller 
kontakta Vidilab.
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komster i samband med fortbildning
och övning hänvisas till statliga resereg-
lementen och Kommittéförordningen.
Men utöver veterinärens egen lön är det
även andra kostnader i företaget som
måste ersättas, t ex lön till eventuella
anställda och vikarier, bortfall av intäk-
ter medan de fasta kostnaderna för före-
taget tickar på m m. Det blir särskilt
uttalat vid akuta och oförutsedda hän-
delser. Statens kostnader torde bli avse-
värt högre än vad utredaren har räknat
med.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Något konkret underlag för framtida
kostnader finns inte på det här stadiet.
Utredaren har i stort bara kunnat göra
en bedömning av de ekonomiska konse-
kvenserna. Med så mycket osäkra fakto-
rer blir det mest en kvalificerad gissning
oavsett vem som gör bedömningen. 

Utredaren menar att den nya ord-
ningen sammantaget ska kunna rymmas
inom befintliga ekonomiska ramar.
Förbundet tror att det blir dyrare. Det
kan konstateras att förslaget är förenat
med en avsevärd ökad offentlig admi-
nistration, regional samordning etc. 
En del av kostnaden för nuvarande
distriktsveterinärorganisation faller bort
men å andra sidan tillkommer, bland
annat, kostnader för ökad administra-
tion i smittskyddsarbetet och ersättning
till veterinärers medverkan, som inte
fullt ut beaktats. På kortare sikt tillkom-
mer också kostnader i samband med
omställning till privat drift under några
år, skriver utredaren. Det avser en till-
fällig kostnad och är därför av mindre
betydelse än kostnaderna för att lång-
siktigt driva verksamheten i det nya
systemet. ”Grus i maskineriet” kan bli
mycket kostsamt. 

Utredningen tar också upp frågan om
huruvida statens kostnader för stödet till
veterinär verksamhet kan finansieras på

ett annat sätt än genom allmänna skat-
ter. Den möjligheten borde övervägas på
allvar. De som utöver staten har ett
intresse i att det finns tillfredsställande
tillgång till djursjukvård är djurägarna
och djuren. En avgift på djurmat har
tillämpats i andra länder. Utredaren
nämner också att en avgift skulle kunna
tas ut från veterinärföretagen, beräknad
per anställd eller per verksam veterinär.
Det framstår som helt obegripligt.
Skulle de veterinära företagen subven-
tionera statens kostnader för djur-
sjukvård?!  

VETERINÄR RAPPORTERING, 
TILLSYN M M
”En lösning där de statliga distriktsvete-
rinärernas samhällsviktiga skyldigheter
övertas av privata företag, kommer med
nödvändighet att innebära vissa in-
skränkningar i företagens frihet” skriver
utredaren. Med privatiseringsförslaget
följer förslag om en utökad och skärpt
skyldighet för veterinärer att lämna upp-
gifter om sin verksamhet. Hur skarpa
och långtgående regler för veterinärer-
nas rapportering måste vara beror på vil-
ken roll veterinärerna har i samhällets
tjänst. I det system som föreslås i betän-
kandet, där fria entreprenörer svarar för
viktiga samhällsfunktioner, förefaller
den föreslagna skärpningen av rappor-
teringsskyldigheten vara motiverad. 

Förslagen om förstärkning av tillsyn
över veterinär verksamhet, förbättrade
möjligheter för privata veterinärer att
utföra officiella uppgifter, etableringen
av ett modernt veterinärregister med
skyldighet att lämna uppgifter och
utveckling av informationssystemet väl-
komnas. Dessa förändringar är angelägna
oavsett om fältorganisationen ändras
enligt utredningens förslag eller inte.

KARIN ÖSTENSSON

Ordförande, Sveriges Veterinärförbund
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Den 30 mars var det dags för den
årliga professorsinstallationen vid
SLU i Uppsala. Universitetet installe-
rar i år totalt 15 nya professorer,
varav två vid fakulteten för veteri-
närmedicin och husdjursvetenskap.

– En professor är i ordets ursprungliga
mening den främste företrädaren för ett
vetenskapsområde med ansvar att föra ut
sin kunskap till andra. Det är en grann-
laga uppgift och ryggraden i ett universi-
tet. Med de orden inledde SLUs rektor
Lisa Sennerby Forsse årets professors-
installation på Ultuna den 30 mars.

I år installerar SLU 15 nya professo-

rer, varav åtta på Ultuna. Av dessa tillhör
två fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap: Ragnar Tauson, pro-
fessor i fjäderfäproduktion och Camilla
Björkman, professor i veterinärmedi-
cinsk infektionsdiagnostik.

CAMILLA BJÖRKMAN
Camilla Björkman avlade 1975 filosofie
kandidatexamen i ämnena kemi och
biologi vid Uppsala universitet. Hon
anställdes därefter som laboratorieassi-
stent vid dåvarande Veterinärhögskolan.
Arbetet kom så småningom att kom-
bineras med doktorandstudier. Hon 
disputerade i idisslarmedicin 1989 på 
en avhandling om biokemiska aspekter
på kalvningsförlamning hos mjölkkor.
Efter ett år vid ”Moredun Research
Institute” i Edinburgh blev hon forskare
vid SLU där hennes forskning alltmer
förts över mot parasitologi. Huvud-
inriktningen har varit utveckling och
utvärdering av diagnostiska tester för att
påvisa parasitinfektioner, framför allt av
Neospora hos nötkreatur och hund. 

Neosporaforskning
I sin installationsföreläsning dagen
innan installationen berättade Camilla
Björkman om studierna kring den
encelliga parasiten Neospora caninum.
Den upptäcktes första gången hos norska
hundar i mitten av 1980-talet och några
år senare påträffades den också hos nöt-
kreatur. Allt tyder dock på att det inte är
ett nytt smittämne utan att Neospora-
infekterade djur funnits under lång tid. 

Camilla Björkman utvecklade en
ELISA-metod för att påvisa antikroppar
mot Neospora i blod- och mjölkprov. 
Ett enkelt tankmjölksprov kan idag
användas både för att utreda sjukdoms-
problem inom en mjölkkobesättning
och för att spåra infekterade besättningar.

Bland annat med hjälp av de diagnos-
tiska verktygen från hennes forskar-
grupp vet man nu att Neospora caninum
finns på alla kontinenter och är en 
viktig orsak till abort hos nötkreatur.
Två procent av de svenska mjölkkorna
är smittade och i tio procent av besätt-
ningarna finns infekterade djur. Smittade
kor löper tre till sju gånger högre risk att
abortera än oinfekterade.

Parasitens livscykel omfattar både
huvudvärdar och mellanvärdar. De enda
kända huvudvärdarna är hund och prä-
rievarg, som kan utsöndra parasitägg i
sin avföring. Mellanvärdar är bland
annat nötkreatur, får, vattenbufflar och
hjortar. Smittan kan överföras via föro-
renat foder eller dricksvatten, men hos
nötkreatur överförs den oftast från ko

Nya professorer vid SLU
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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Det var med stolthet och glädje som rek-
tor Lisa Sennerby Forsse hälsade årets
installandi välkomna som professorer vid
SLU.

I sin installationsföreläsning berättade
Camilla Björkman om studierna kring
Neospora caninum, som man första
gången hittade hos norska hundar i 
mitten av 1980-talet.
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till kalvfoster under dräktigheten. Infek-
tionen är livslång och kon för över para-
siten till sina foster under resten av sitt
liv. En del foster dör och aborteras, men
de flesta föds levande med parasiten i sin
kropp, men utan tecken på sjukdom.
Kvigkalvar kommer i sin tur att så små-
ningom föra över parasiten till sin
avkomma. På detta sätt kan smittan
bibehållas i en besättning under mycket
lång tid. En korrekt diagnos är en förut-
sättning för att kunna häva smittan.

Det finns ännu ingen effektiv
behandling eller vaccin mot infektio-
nen, det enda motmedlet är att förhindra
att smittan kommer in i besättningen,
sade Camilla Björkman.

RAGNAR TAUSON
Ragnar Tauson tog agronomexamen med
husdjursinriktning vid SLU 1974. Han
började sin forskarbana med inriktning
på värphönsens inhysning och äggens
kvalitet vid institutionen för husdjurens
utfodring och vård, fjäderfäavdelningen,
vid det då helt nyöppnade Funbo Lövsta
forskningscentrum. Efter anställningar
som biträdande, senare ordinarie forsk-
ningsledare disputerade Tauson i värp-
hönsens tekniska närmiljö 1986 för att
två år senare bli docent. Sedan 2005 är
han chef för institutionens fågelavdel-
ning.

Ragnar Tauson studerar särskilt sam-
spelet mellan fjäderfänas närmiljö och
produktion å ena sidan och produkt-
kvalitet, djurens välbefinnande och hälsa
å den andra. Hans forskning har kom-
mit till användning bland annat vid

framtagning av djurskyddsdirektiv och 
i innovativ industriell tillverkning av
inhysningssystem för värphöns.

Ingen tulipanaros
Finns det en tulipanaros? frågade sig
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Någon tulipanaros för inhysning av värphöns finns ännu inte, även om förhållandena har
förbättrats väsentligt under senare år, sade Ragnar Tauson.
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Ragnar Tauson i sin installationsföre-
läsning. Det han tänkte på var den lång-
variga debatten om naturligt beteende
och djurskydd för värphöns, kontra god
arbetsmiljö, ekonomi och produktions-
säkerhet inom äggproduktionen.

Det som Astrid Lindgren sannolikt
förväntade sig av 1989 års ”burförbud”
var att hönorna skulle inhysas i mindre
skala på golv med tillgång till sol och
gräshagar. I stället byggdes många tek-
niskt avancerade stallar på gårdar med
20 000–400 000 djur. Idag hålls ungefär
60 procent av de sex miljoner svenska
värphönsen på golv och resten i inredda
burar, dvs större burar försedda med
rede, sittpinne och strö. Endast drygt
fem procent av hönsen, främst de eko-
logiska, vistas ute – utom vid hot om
fågelinfluensa.

Under åren 1985–2000 fördes en
stundtals het debatt om inhysningsfor-
mer för värphöns, även mellan forskare,
blandat med politiska inslag från olika
regeringar. Ragnar Tauson inledde 1987
den första svenska studien med ett 
nytt inhysningssystem för golvhöns på
Marielunds gård utanför Uppsala.
Systemet byggdes i tre etage så att stall-
volymen utnyttjades bättre. Resultaten
visade stor variation i både produktion,
djurhälsa och arbetsmiljö mellan olika
flockar och djurmaterial/genotyper.
Parasitangrepp, fjäderplockning, kanni-
balism, fotbölder, stor andel svårinsam-
lade golvägg och hög dammhalt i luften,
blandades med positiva resultat, som
acceptabla dödlighetstal, få golvägg, god
befjädring och normal produktion.
Visans fjäderplockade ”hönan Agda” var
tyvärr ingen ovanlig syn, konstaterade
Tauson. Hon åt dessutom 30 procent
extra på grund av sin dåliga värmeisole-
ring, vilket tydligt visar hur djurvälfärd
och ekonomi kan hänga ihop. Marie-
lundsystemet godkändes 1998 av Jord-
bruksverket för praktisk drift trots vissa
tvetydiga resultat. Efter hand har forsk-
ning och praktisk erfarenhet dock lett
till att flervåningssystemen förbättrats.

Marielundsystemet ger golvhönsen
kraftigt ökad beteenderepertoar och
starkare skelett via mer rörelse. Nack-
delen är en större oförutsägbarhet vad
gäller fjäderplockning/hackning, andel
golvägg, hygien, damm- och ammoniak-

halt i stalluften. I de nya inredda burarna
utnyttjar hönorna sina reden och sitt-
pinnar intensivt, men det är fortfarande
en bur.

Finns det då ett ”idealt” system där
hönan kan utöva alla sina naturliga
beteenden, och där djurskydd, arbets-
miljö och ekonomi kombineras med

hög produktionssäkerhet? Nej, inte än,
fastställde Ragnar Tauson. Inhysning i
golvflockar innebär ökade kostnader
jämfört med ekologisk produktion i
inredda burar. Det som avgör äggproduk-
tionens utveckling är sist och slutligen
konsumentens etiska och ekonomiska
val av ägg i affären, konstaterade han.  ■
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Välbesökt fortbildningskonferens
på Sånga-Säby
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS OCH CHRISTINA AROSENIUS

Den 21–22 mars arrangerade
Svenska Djurhälsovården sin årliga
fortbildningskonferens på Sånga-
Säby kursgård utanför Stockholm.
De två dagarna var fyllda med före-
drag inom svin- och nötområdet,
liksom av gamla och nya kontakter.
”Alla” i djurhälsovårdsbranschen
var där, på vad som börjar likna 
ett veterinärmöte light.

Svenska Djurhälsovårdens fortbild-
ningskonferens har de senaste åren rönt
ett allt större intresse hos såväl djurhälso-
veterinärer som besättningsveterinärer,
tjänstemän vid de veterinära myndig-

heterna, husdjursrådgivare som besluts-
fattare. Så var fallet även vid årets konfe-
rens, som ägde rum på LRFs kursgård
Sånga Säby. Närmare 200 personer hade
hörsammat kallelsen, och VD Jan Åke
Robertsson kunde under sitt välkomst-
anförande blicka ut över en välfylld
mötessal.

Ett av huvudnumren under mötets
inledande ”öppna fönster mot aktuali-
teter” var det tänkt att veterinärutred-
ningens ensamutredare skulle vara. Nu
lämnade han återbud i sista stund, var-
för deltagarna hoppades på förhands-
information från Jordbruksverkets Leif
Denneberg eller jordbruksdepartemen-
tets Anders Lönnblad. Båda var dock
mycket försiktiga med kommentarer om
utredningen i sina anföranden, vilket är
förståeligt eftersom den skulle presen-
teras bara knappt två veckor senare (den
1 april). Däremot redogjorde Denneberg
tydligt för Jordbruksverkets hållning i
utredningsarbetet. Verket vill behålla en
statlig distriktsveterinärorganisation,
men med större restriktioner än idag
vad gäller verksamhet med sällskapsdjur.
Dessutom vill verket göra det lättare än
idag för privata veterinärer att få offent-
liga uppdrag.

Jordbruksverket är annars inne i en
turbulent period, berättade Leif Denne-
berg, på grund av regeringens beslut att
flytta över Djurskyddsmyndighetens
verksamhet från den 1 juli. Man håller
på att fundera över hur djurskyddet ska
återintegreras i Jordbruksverkets organi-
sation, men målet är en fortsatt hög
svansföring i djurskyddsfrågorna, sade
Denneberg.

NYTT FRÅN DEPARTEMENTET
Från jordbruksdepartementets sida kom
det många intressanta nya signaler, via
departementsrådet Anders Lönnblads
föredrag.

Den så kallade behörighetsutredningen
från 2005 är enligt Lönnblad åter akti-
verad på departementet. Målet är att i
en proposition i september i år föreslå
ytterligare legitimationsyrken inom
djursjukvården. Det handlar om djur-
sjukvårdare, hovslagare och eventuellt
husdjurstekniker. 

Ett annat område som departementet
jobbar med är nya regler för djursjuk-
data. När det gäller lantbrukets djur
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VD Jan Åke Robertsson kunde under sitt
välkomstanförande blicka ut över en väl-
fylld mötessal.

Behörighetsutredningen från 2005 är
enligt Anders Lönnblad åter aktiverad 
på jordbruksdepartementet. I september
kommer ytterligare legitimationsyrken
inom djursjukvården att föreslås.
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kommer inga stora förändringar att
införas, men summarapporteringen för
häst och sällskapsdjur kommer att tas
bort. Ett problemområde är privata
veterinärer inom lantbrukssektorn som
inte vill rapportera till djursjukdata,
sade Lönnblad. Här håller departemen-
tet på att se över lagstiftningen och kon-
sekvenserna för utebliven rapportering,
men förslagen är ännu inte offentliga.

Beträffande djurskyddstillsynen har
regeringen gett departementet i uppdrag
att behålla tidigare höga ambitioner,
samtidigt som medelstilldelningen ska
minskas ordentligt. Man jobbar därför
med vad Anders Lönnblad kallade
”effektiviseringsförslag” inom detta
område. Det som i dagsläget var klart är
att regeringens forskningsmedel till
djurskyddsforskning även fortsätt-
ningsvis går till den centralt ansvariga
myndigheten. I en tidigare utredning
föreslogs att dessa forskningspengar
skulle tillfalla forskningsrådet Formas
när Djurskyddsmyndigheten läggs ner,
men så blir alltså inte fallet.

Beträffande den aktuella veterinär-
utredningen var Anders Lönnblad lika
tystlåten som Leif Denneberg.

STORSKALIG FÅRPRODUKTION
Dag ett av fortbildningskonferensen
fortsatte med redogörelser från Ivar
Vågsholm, SVA, om pågående arbete
med en färdplan för salmonellabekämp-
ning, och en rapport från Lars Plym
Forshell, SLV, om den aktuella svenska
utredningen om VTEC-smitta (se
Epizteln, SVT 3/07). Dagen avlutades
med belysande genomgångar av för- och
nackdelar med stora besättningar. Såväl
djurhälsoaspekter som ekonomiska och
driftsmässiga aspekter penetrerades.
Inspirerande var det bland annat att höra
om fårfarmaren Jenny Ann Sundelöfs
satsning på storskalig fårproduktion.
Efter lång planering startade hon upp
ekologisk lammproduktion med 275
tackor från start, och fick på det stora
hela ett bra första år. Det framgick tyd-
ligt att det goda resultatet berodde på
noggrann övervakning, systematisk fort-
löpande analys, stor kunskap och ett
gott djuröga.

Såväl föredragshållare som åhörare
kunde under kvällen mingla i den inte
oansenliga produktutställningen, och
sedan fortsätta samkvämet under efter-
följande middag med dans. 

AKTUELLA SVINSJUKDOMAR
Konferensens andra dag delades upp i
ett grisseminarium och ett idisslarsemi-
narium. 

Det förstnämnda gav intressanta jäm-
förelser mellan Sverige och Danmark.
Nils Holmgren inledde med en redo-
görelse för ett projekt där klöv- och
benskador hos smågrisarna jämfördes
vid olika typer av golv i grisningsboxen.
Med en Scotch Britedyna som enda red-
skap hade klövarna på 5 408 smågrisar
skrubbats och dokumenterats. Riskfak-
torer i form av boxegenskaper men även
effekter av kullstorlek, suggans hälsa och
hygien hade tagits med i beräkningen.
Resultaten visade att man kan förbättra
spädgrisarnas klöv- och benhälsa genom
att ha liten andel betongyta och en drä-
nering som består av plastspalt i gris-
ningsboxen samt ha en sugga som är
frisk vid grisningen och naturligtvis
bästa möjliga hygien. 

I detta projekt hade man även tittat
på bogsår hos suggorna och graderat
dessa från 0–4 i svårighetsgrad. 34 pro-
cent av suggorna hade visat sig ha någon
form av bogsår och åtta procent hade
grava skador, skala 3–4. De viktigaste
faktorerna för att motverka bogsår
ansågs vara suggans hull och boxgavelns
utformning. En dansk åhörare påpekade
i diskussionen att i Danmark råder
anmälningsplikt vid grava bogsår och 
de flesta polisanmälningarna görs från
slakterierna. Vid första anmälan för
detta brott får djurägaren böta 5 000–
10 000 danska kronor. 

PMWS och Lawsonia-infektion
Dagen fortsatte sedan med två aktuella
sjukdomar, PMWS (Post weaning 
Multisystemic Wasting Syndrome) och
Lawsonia-infektion. Benedicta Molander
redogjorde först för det aktuella
PMWS-läget i Sverige. Det första fallet
diagnostiserades 2003 och i dagsläget
har smitta fastställts i 142 besättningar,
vilka omfattar 35 procent av suggpopu-
lationen. Smittan har spridit sig från
Skåne, där 14 procent av besättningarna
är smittade, och finns nu så långt upp
som i Norrland. De nationella åtgärder
som vidtagits är anmälningsplikt för
sjukdomen, upplysningsplikt för den
som förmedlar grisar, rapporter från
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Man kan förbättra spädgrisarnas klöv- och benhälsa genom att ha liten andel betongyta
och en dränering som består av plastspalt i grisningsboxen, berättade Nils Holmgren.
Smågrisklövar med friktionsskador i sulor och ballar.
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slakt- och förmedlingsföretag, smitt-
skyddsregler för transportfordon, tolv-
timmarsregler för besökare i besättningar
och speciella skötselråd vid insättning av
grisar från PMWS-besättningar.

Intressant var det sedan att höra Pia
Conradsen, praktiserande enbart på svin
i Danmark med 320 besättningar inom
praktikområdet och PMWS diagnosti-
serad hos 38 procent av dessa. Här har
man sett att de besättningar som har bra
hygieniska förhållanden, låg frekvens
övriga sjukdomar och bra generell sköt-
sel snabbt kan få bukt med problemen
och bli i stort sett fria från sjukdomen.
Besättningar med dåligt utgångsläge och
där djurägaren inte förmår göra nödvän-
diga förändringar kan få stora problem
med hög dödlighet i många år. Någon
medicin eller mirakelkur finns inte.
Man har sedan kort tid tillbaka prövat
med vaccinationer men resultaten är
ännu inte fullt utvärderade.

Nästa sjukdom för jämförelse var
Lawsonia-infektion, som troligen är
underdiagnostiserad i Sverige. Denna
bakterie ger störningar i besättningen i
form av lägre tillväxt och diarréer.
Svinefagdyrlæge Hans Bundgaard gjorde
en ordentlig genomgång av sjukdomen,

historik, symtom och behandling. Även
han arbetar enbart med svin och besöker
många besättningar varje månad. 

Lawsonia-infektion kan ge snabb död
utan symtom även på ganska stora gri-
sar, men annars ser man nekrotiserande
enteriter och polyper i tarmen. Låg
tillväxt och ökad foderförbrukning är
också vanligt. Bakterien utskiljs i avfö-
ringen och dräktiga suggor smittar sina
smågrisar, vilket gör det svårt att bli av
med infektionen. Den dos som ger
infektion är mycket liten, ca en miljon
bakterier, och i avföringen från varje gris
kan det förekomma många gånger större
mängder. I Danmark räknar man med
att ca 93 procent av besättningarna är
infekterade. Diagnos ställs bäst genom
obduktion. Behandling med antibiotika
fungerar bra men kroniskt sjuka grisar
måste behandlas i två till tre veckor.
Även för denna sjukdom är god hygien
och skötsel viktiga faktorer. Vaccination
används också och fungerar bra i vissa
besättningar. 

Carl-Johan Ehlorsson var dock inte
lika nöjd med det vaccinationsförsök
han hade genomfört i fyra integrerade
besättningar i Sverige och nu redovisade.
Resultaten var blandade, visserligen såg

man minskad dödlighet men även mins-
kad tillväxt.

Dödlighet hos suggor
Eftermiddagen ägnades åt tre rapporter
om utslagning och dödlighet hos svenska
suggor. Nils Lundeheim, SLU, inledde
med att redovisa ett ännu pågående pro-
jekt med målsättningen att analysera
utslagningen av suggor i smågrisprodu-
cerande besättningar. Resultaten hittills
visar att nästan 20 procent slås ut redan
efter en grisning. Avlivningsorsak för
dessa unga suggor är oftast skador och
benproblem. Hos äldre djur är orsakerna
oftare reproduktions- eller juverproblem.

Lena Eliasson-Selling hade i sin rap-
port från en suggpool gjort intressanta
fynd bland de 96 avlivade/självdöda
suggor som obducerats vid SVA. Vissa
av dessa suggor visade sig ha tandfel och
tandskador, frakturer, nekroser och
inflammationer i munhålan. Ofta var
diagnosen dålig aptit och avmagring och
här finns troligen ett försummat om-
råde, hur många brukar titta i munnen
på en dålig sugga? I övrigt rapporterade
hon om liknande skador, många fraktu-
rer, artriter och osteokondroser samt hos
de självdöda djuren även hjärt-lungpro-
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Maria Gidekull meddelade att det finns en
tendens till högre kalvdödlighet i de stora
besättningarna, dvs besättningar med mer
än 160 kor.
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blem och gastrointestinala problem.
Från 18 besättningar i Syd- och Väst-
sverige rapporterade Monika Löfstedt
att akuta och kroniska ledaffektioner
samt traumatiska skador var vanligast
hos avlivade suggor, medan självdöda
suggor uppvisade varierande sjuklighet. 

Två områden att titta vidare på ena-
des man om i den efterföljande diskus-
sionen: tandskadorna och utfodring i
förhållande till uppbyggnad av skelettet
med tanke på de många frakturer man
sett hos unga djur.

AKTUELLA IDISSLARSJUKDOMAR
På idisslarsidan diskuterades inled-
ningsvis kalvhälsa i stora mjölkbesätt-
ningar, i ett föredrag av Maria Gidekull
från SLU. Enligt tidigare undersökningar
finns en tendens till högre kalvdödlighet
i de stora besättningarna, dvs besätt-
ningar med mer än 160 kor. En aktuell
studie av drygt 60 sådana besättningar i
Sverige visade ett antal intressanta sam-
band. Bland annat har högdödlighets-
besättningar signifikant oftare inköpta
djur än lågdödlighetsbesättningar, och i
de förra upptäcker djurägaren sjuka djur
senare än i de sistnämnda. Inte överras-
kande hade högdödlighetsbesättningarna
också signifikant högre patogenbelast-
ning per kalv.

Lotte Sandgren från Svenska Djur-
hälsovården/Svensk Mjölk redovisade
nyligen konstaterade samband mellan
ohälsa i mjölkkobesättningar och täck-
ningsbidraget i produktionen. Genom 
t ex bättre metoder för kalvningsöver-
vakning och en förbättrad juverhälsa,
kan samma besättning vända ett minus-
resultat till plus, förklarade Sandgren.

Per Peetz Nielsen från SLU i Skara
frågade sig hur man gör för att få friska
kalvar i kalvamma. Hans bästa råd var –
släng ut kalvammorna! Om inte detta
går bör antalet kalvar per automat/spene
begränsas till maximalt tolv, så att kal-
varna får tid att utföra sina naturliga
sugbeteenden i automaten. De kan
annars utveckla spensugning på andra
kalvar, en olat som kan bli svår att bryta
ända upp till vuxen ålder. 

Nötföreläsningarna avslutades med
att Charlotte Silverlås från SLU redo-
gjorde för kryptosporidios hos nötkrea-
tur. Denna tarmparasit visade sig i en

aktuell studie vara mycket vanlig även i
Sverige. Av 50 undersökta besättningar
hittades Cryptosporidium parvum i 48,
och 52 procent av alla undersökta kalvar
var positiva. Bästa skyddet mot smitta är
god rengöring av kalvningsboxar, att
isolera sjuka djur från gruppboxar och
att se till att kalvarna får ordentligt med
råmjölk direkt efter födseln. Kemiska
bekämpningsmedel har oftast dålig
effekt, då kryptosporidier är extremt
tåliga mot läkemedel, sade Charlotte
Silverlås.

Fårproblem
Idisslarseminariet avslutades med ett par
föredrag om fårsjukdomar. Marianne
Elvander från SVA gav åhörarna senaste
nytt om Blue tongue (BT), medan
Ulrika König och Helen Björk Averpil
presenterade en aktuell lägesbeskrivning
om fotröta.

Beträffande BT upptäcktes 2006 att
virusets serotyp 8, som tidigare aldrig
påvisats norr om Sahara, dök upp i
Belgien, Holland, Frankrike, Tyskland
och Luxemburg. BT överförs bara via
vissa typer av svidknott (Culicoides spp),
och man tror nu att det bakomliggande
Orbi-viruset anpassat sig till nya typer

av vektorer i Europa. Historiskt sett har
Norden inte ansetts vara i riskzonen 
för BT, men situationen kan förändras
genom den nordliga förflyttning som
setts under 2006, sade Marianne
Elvander.

Fotröta hos får diagnostiserades första
gången i Sverige 2004. Sedan dess har
ytterligare 32 svenska fårbesättningar
konstaterats smittade av den smärtsam-
ma infektionen. Det är Dichelobacter
nodosus som i kombination med Fuso-
bacterium necrophorum kan ge allvarliga
skador i klövhornet. Drabbade får upp-
visar kraftig hälta och ligger ofta på
framknäna för att avlasta klövarna.
Infektionen sprids huvudsakligen genom
inköp av smittade djur, varför smittade
besättningar inte bör sälja livdjur. På
sikt hoppades Ulrika König och Helen
Björk Averpil att ett system för att häl-
socertifiera främst avelsbesättningar ska
införas.

Ytterligare ett antal lärorika föredrag
hölls under fortbildningskonferensens
två dagar, och de församlade åhörarna
hade mycken ny kunskap att ta med sig
hem. Inom djurhälsovårdsområdet bör-
jar denna konferens bli allt mer av årets
höjdpunkt.  ■
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Ulrika König hoppades att ett system för att hälsocertifiera främst avelsbesättningar ska
införas, för att hindra spridning av fotröta hos får.
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Som SVT tidigare rapporterat 
(nr 6/03) har det Veterinärhistoriska
museet i Skara länge arbetat för en
utvidgning. Arbetet har nu kommit
igång, och författarna redogör här
för hur den fortsatta utvecklingen
är tänkt att ske. 

Efter en väl tilltagen planeringsperiod
har nu genomförandefasen av den
utvidgning och förnyelse av Veterinär-
historiska museet som länge planerats så
smått börjat. Detta har möjliggjorts
genom att de rum och magasin i
Brogårdens huvudbyggnad som tidigare
disponerades av SLU-biblioteket nu
ställts till museets förfogande. Projekt-
ledare är Göran Elisson, bild- och
museipedagog med stor erfarenhet av
utställningsverksamhet. Med sin huvud-
sakliga verksamhet förlagd till Väster-
götlands museum är han nu knuten till
Veterinärhistoriska museet på deltid.
Han har för övrigt tagit aktiv del i till-
komsten av tidigare utställningar vid
vårt museum.

Elisson började sitt arbete genom att
formulera sin syn på uppgiften i ett mål-
och visionsdokument. Hans grundval
var de utredningar och planer för utvidg-
ningen som utarbetats av olika arbets-
grupper från styrelserna för Stiftelsen
Veterinärhistoriska museet respektive
museets Vänförening. En viktig fråga
för planeringen var vilka av flera önsk-
värda åtgärder i byggnaden som fastig-
hetsägaren SLU hade möjlighet att
genomföra. Den i särklass största frågan
var den handikappanpassning som
publika lokaler ska ha gjort senast 2010.
Eftersom byggnaden är K-märkt, är

restriktiviteten stor vad beträffar både
inre och yttre förändringar. Nu har den
frågan fått sin lösning – en hiss ska
installeras som möjliggör tillträde till alla
tre våningarna även för rullstolsburna. 

GENOMGRIPANDE UNDERHÅLLS-
ÅTGÄRDER
I samband med att SLUs fastighetsför-
valtning tagit beslut om denna åtgärd
har man också till vår stora glädje beslu-
tat att göra genomgripande underhålls-
åtgärder i större delen av huset. De
gamla museilokalerna har efter 32 års
användning och med omkring 3 000
besökare årligen blivit ganska nerslitna.
Beslutet innebär naturligtvis ett ganska
betydande merarbete och därmed en
förlängning av förnyelsearbetet, men vi
är övertygade om att det är väl värt den
mödan.

HISTORISKA KÄLLARVALV
Museibyggnadens källarplan inrymmer
rester av ett franciskanerkloster. Detta
fann Peter Hernqvist till sin överrask-
ning när han skulle leda värme till ett
orangeri från det ursprungligen källar-
lösa hus som han lät uppföra på en
långsträckt grusås norr om bäcken
Drysan, då prebendehemmanet Bro-
gården upplåtits åt honom till ett
”Lazareth för Sjuke Kreatur”. Han gjorde
en fullständig utgrävning av källaren
och kom ner till klosterkyrkans golv.
Här inrymde han sedan bland annat ett
laboratorium för undervisning i fysik
och kemi och en anatomisal.

I modern tid har lokalerna dels
använts för tillfälliga utställningar, dels
som magasin för biblioteket. Planerna är
nu att i denna spännande medeltidsmiljö
presentera djurläkekonsten från antik

Rapport från Veterinärhistoriska
museet i Skara
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Museibyggnadens källarplan inrymmer rester av ett franciskanerkloster. I källaren finns
idag Hernqvists boskapsapotek, som kommer att bibehållas i uppfräschat skick.
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tid och fram till Hernqvists dagar och
att försöka åskådliggöra den miljö som
de första veterinäreleverna undervisades
i. I källaren finns redan Hernqvists
boskapsapotek, som kommer att bibe-
hållas i oförändrat men uppfräschat skick.

UPPFRÄSCHADE LOKALER
Entréplanet kommer efter viss ombygg-
nad att innehålla en välkomnande
reception. I ett rum kommer besökarna
bland annat att kunna få olika delar av
veterinäryrket presenterade i ett bild-
spel. Ett annat rum inreds med kafémiljö
med möjlighet för besökarna att över en
kopp kaffe ta del av tillfälliga utställ-
ningar. De övriga två rummen i detta
plan – tidigare disponerade av SLU-
biblioteket – är redan uppfräschade och
färdiga att tas i bruk. Det ena av dem
kommer att disponeras för museets
basutställningar. Det andra ska använ-
das som ett sammanträdesrum men

också inrymma en presentation av
Veterinärinrättningens historia.

Detta rum är möblerat med utom-
ordentligt vackra bord och stolar, tillver-
kade av virke från de askar som Peter
Hernqvist planterade på den plats där
han startade Sveriges första veterinär-
skola 1775 men som föll för en storm
vid jultiden 2003. Möblemanget har
gjorts efter en modell som inköptes till
Veterinärinrättningen vid Karlavägen på
1880-talet. Det står på en stor matta 
– Skaraborgsmattan – som tidigare har
legat framför koret i Skara Domkyrka
och som nu har donerats till SLU. Över
bordet hänger en magnifik gammal 
malmkrona, som vi fått som deposition
från Västergötlands museum. Invigning
av rummet gjordes i samband med
Hernqvist-dagen den 28 april i år av
landshövding Göte Bernhardsson.
Samma dag invigde han även den 
för Västergötlands museum och vårt
museum gemensamma Linnéutställ-
ningen som har tonvikt på Linnélär-
jungen Peter Hernqvist.

På övervåningen kommer ett rum att
bibehållas för basutställning. Övriga ut-
rymmen på detta plan reserveras för
studiemagasin och arkiv, avsedda för
specialintresserade besökare, samt kon-
torsrum för personal, styrelse och vän-
förening.

BILDER EFTERFRÅGAS
Förnyelsearbetet är en spännande resa,
för vars genomförande vi kommer att
behöva insatser från många kolleger och
andra intresserade, både genom direkt
medverkan och indirekt genom vänföre-
ningen. Har Du bilder som på olika sätt
visar veterinären i hans/hennes arbets-
situation, kan Du redan nu hjälpa till
genom att låta oss få ta del av dem.
Museet har visserligen ett omfattande
bildarkiv, till större delen av historiskt
intresse. En komplettering som åskåd-
liggör dagens situation vore värdefull.
Även den blir ju historisk så småning-
om. Veterinärhistoriska museets post-
adress är Box 234, 532 23 Skara. Bilder
kan också skickas elektroniskt till 
vetmus@slu.se. 

Den allra mest näraliggande hjälpen
ger Du oss genom ett förnyat eller nytt
medlemskap i vänföreningen. Inbetal-
ningskort bifogas detta nummer av
SVT. 

GÖRAN JÖNSSON

ordförande, Stiftelsen för
Veterinärhistoriska Museet i Skara 

BENGT NORDBLOM

ordförande, Veterinärhistoriska 
Museets Vänner
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Sammanträdesrummet är möblerat med vackra bord och stolar, tillverkade av virke från 
de askar som Peter Hernqvist planterade i Skara 1775 men som föll under en storm 2003.
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SVT rapporterade i nr 1/06 om
invigningen av en ny veterinärklinik
i Östergötland, som hämtat sin
inspiration från kinesiska läror.
Initiativtagaren Ritva Krokfors 
redogör här för sina erfarenheter
med bland annat feromondoft-
avgivare i undersökningsrummen.

För drygt ett år sedan startade jag en
smådjursklinik i skogen i Boxholm.
Mitt livsverk, Sörgårdskliniken, skulle
erbjuda kvalificerad djursjukvård i 
hemmamiljö och på min klinik skulle
både djurägare och djur trivas.

För hussars och mattars och för min
egen och min personals trivsel, anlitade
jag en Feng Shui-konsult redan i plane-
ringsstadiet. Färger, former och inred-
ning skulle vara i harmoni och jag måste
erkänna att när hon var klar blev det 
väldigt bra. För patienternas del var pro-
blemet större. Vi har ingen aning om
vilka färgpreferenser hundar respektive
katter har men att dessa djur skulle ha
separata mottagningsrum var bestämt
redan från början. Kattrummet placerade
jag instinktivt på skuggsidan, hundrum-
met på solsidan. Jag fick väl godkänt av
Marion (Feng Shui-konsulten), katt-
rummet var på den vita tigerns sida och
hundrummet på drakens sida, dvs helt i
sin ordning. För att ytterligare öka triv-
seln placerades en DAP-doftavgivare i
hundrummet och Feliway-dito i katt-
rummet. Skulle detta fungera? Utvärde-

ringen skulle ske ett år senare med en
högst ovetenskaplig och subjektiv
bedömning.

BÄST EFFEKT PÅ KATTER
Så här, drygt ett år senare, kan jag 
konstatera att feromondoftavgivarna
fortfarande står på sina platser. Över-
raskande nog verkar det som om den
största lugnande effekten uppnåddes i
kattrummet. Jag har under året som gått
tvingats att använda mig av tvångsburen
bara ett fåtal gånger, betydligt mera 
sällan än på min tidigare arbetsplats.

Likaså hör det idag till ovanligheten att
en katt hälsar oss med varnande fräsning
från buren. 

I hundrummet verkade det som om
den lugnande effekten uppnåddes först
efter en liten stund. En ängslig hund
som kom in för en snabb åtgärd gick
lika ängslig ut. Om den däremot fick
stanna en stund (ca tio minuter) i rum-
met lugnade den ner sig och kunde till
och med somna, många gånger med
nosen direkt under doftavgivaren. Det
jag hade hoppats mest på, att hanhun-
darna skulle låta bli att markera revir 

Feromoner på smådjursklinik,
fungerar det?

❘ ❙❚ insänt
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Artikelförfattaren vid invigningen av Sörgårdskliniken den 2 januari 2006. Användningen
av doftavgivare på kliniken har i stort sett slagit väl ut. 
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i väntrummet fungerade tyvärr inte.
Sexualferomoner interagerar inte med
appeasingferomoner vilket innebär att 
vi även i fortsättningen får torka kiss på
väntrumsmöbler, vedkaminen och recep-
tionsdisken. Suck! 

PRAKTISKA RÅD
Generellt upplever både jag, min perso-

nal och många djurägare att deras djur
inte är lika rädda hos mig som hos andra
veterinärer, framför allt på större djur-
sjukhus. Mycket kan säkert tillskrivas
feromonerna men självklart finns det
andra förklaringar. Patienttrycket hos
mig är inte detsamma som på ett djur-
sjukhus, det sitter sällan folk i knäet på
varandra i mitt väntrum. I en harmo-

nisk miljö glömmer också djurägaren att
fortplanta sin oro till hunden och de
stackars katterna som skumpat hit i
ostadig bur fyra kilometer på en gropig
skogsväg är förmodligen så utmattade
vid ankomsten att de inte orkar göra
motstånd. Glöm inte vilken viktig sak
feromondoftavgivarna signalerar för
djurägaren: här bryr man sig om djurens
trivsel.

Några praktiska råd för den som
lockas att testa DAP och Feliway: börja
med separata mottagningsrum. Placera
doftavgivaren på en avlägsen plats, spe-
ciellt i hundrummet. Jag har fått två
doftavgivare förstörda genom att hun-
dar har suttit på den, alternativt tuggat
sönder den. Problemet försvann när jag
bytte vägguttag. Kolla doftavgivaren
regelbundet och byt efter fyra till sex
månader. En gång gick plasthöljet sön-
der och en doft av bränd plast spred sig
i rummet, inte kul. Var beredd att svara
på frågor om feromoner, många tycker
detta är spännande.

TACK
Ett stort tack till CEVA Vetpharma AB
som ställde feromoner till mitt förfogande.

RITVA KROKFORS WRETEMARK

leg veterinär
Sörgårdskliniken, Boxholm
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Det ställs stora krav på djursjukvården idag. Det är krav på kvalitet, 
spårbarhet och, inte minst, effektivitet. Detta gäller nya och etable-
rade verksamheter, stora som små. 

easyVet, lightversionen av marknadens mest använda och kompletta 
system, Trofastsystemet, motsvarar väl dessa krav. Om/när verksam-
heten växer och kraven på ännu mer tidsbesparande funktionalitet 
ökar, är det också enkelt att uppgradera till Trofastsystemet.

Nyttan – detta är något av vad easyVet hjälper dig med:
Tidbokning och besöksregistrering
• Lätt att boka, avboka och besöksregistera.

Journalföring
• Journalen är enkel, överskådlig och rolig att arbeta med.

Debitering och betalning
• Du debiterar direkt från Journalen, automatiskt eller manuellt.

Ekonomi
• En kraftfull kundreskontra som bl a hanterar din fakturering.

Möjligt att integrera med bokföringsprogram.

Recept
• Automatiserade doseringsförlag för Hund, Katt, Gnagare och Häst.

För Häst även karenstider för Slakt och Tävling.
Utskrift direkt på receptblanketter.

förenklar Din vardag

För mer information samt prisuppgifter:
Lars Persson, VD Trofast AB

Clas Thottsväg 16 , SE-734 94 Strömsholm
Tel: 0220 438 90, mail: lars.persson@trofast.nu / web: www.trofast.nu

Nya avgifter inom SVS 
specialistutbildningsprogram 

2007

Vid kollegiemötet den 13 september och efterföljande styrelse-
möte den 13 oktober togs beslut om höjning av samtliga avgifter
inom SVS specialistutbildningsprogram från och med den 1 januari
2007. Följande avgifter kommer därför att debiteras aspiranterna
inom de olika programmen under 2007:

Inträdesavgift 6 000 kronor 
Avgift för bedömning av examensarbete 3 000 kronor
Examinationsavgift 10 000 kronor 

Medlemmar i Sveriges Veterinärförbund erbjuds 50 % rabatt:

Inträdesavgift 3 000 kronor
Avgift för bedömning av examensarbete 1 500 kronor
Examinationsavgift 5 000 kronor 

Obs! På samtliga avgifter till förbundet tillkommer 25 % moms.
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Veterinär Ylva Persson, institutionen
för kliniska vetenskaper, SLU, för-
svarade fredagen den 20 april sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln:
”Breeding soundness evaluation of
young beef bulls.” Opponent var 
dr Richard Holroyd, Department 
of Primary Industries and Fisheries,
Queensland Government,
Australien.

Det övergripande produktionsmålet i en
dikobesättning är en levande kalv per ko
och år. För att uppnå detta mål är det
viktigt att djuren har en hög fruktsam-
het. Det är särskilt viktigt att avelstjuren
är fruktsam och hållbar, eftersom de
flesta köttdjursuppfödare använder en
tjur för fribetäckning i sin besättning. I
en mjölkkobesättning används däremot
nästan uteslutande semin. För att den
fribetäckande tjuren ska ha en god
fruktsamhet måste han vara fullt köns-
mogen och producera sperma av god
kvalitet. Dessutom måste han ha ett bra
skelett, friska leder och klövar och en
välutvecklad muskulatur för att klara av
att upprepade gånger hoppa upp och
betäcka hondjuren. 

Avhandlingsarbetet har bland annat
visat att tolv månader gamla, blivande
köttrastjurar avsedda för avel inte är
könsmogna i samma utsträckning som
jämnåriga mjölkrastjurar, trots att kött-

rastjurarna förväntas påbörja sin tjänst-
göring i besättningen vid den åldern.
Tjuren bör ha blivit några månader
äldre innan den sätts in i avel. För att
undersöka en tjurs potentiella fruktsam-
het bör man vid köp och försäljning
samt årligen inför varje betäcknings-
säsong göra en allmän hälsoundersök-
ning och en andrologisk undersökning av
tjuren. Även en spermaprovtagning bör
ingå i denna undersökning. Idag säljs de
flesta av de omkring tusen köttrastjurar
som förmedlas till avel i Sverige varje år,
utan en föregående veterinärbesiktning.

Samling av sperma på köttrastjurar i
fält kan relativt enkelt och säkert utföras
med hjälp av rektal massage. Avhand-
lingens resultat visar att det går bra att
samla spermaprov från så unga som ett-
åriga tjurar.

Författaren konstaterar också att led-
skador kan vara en bidragande orsak till
ett dåligt dräktighetsresultat, varför det
är viktigt att även undersöka rörelse-
apparaten då man besiktigar tjuren.
Hon har obducerat knä- och hasleder
från ett 30-tal avelstjurar av köttras.
Tjurarna slaktades på grund av ett dåligt
dräktighetsresultat i besättningen. Ingen
av tjurarna hade visat några tecken på
hälta eller annan rörelsestörning. En
majoritet av tjurarna visade sig ha kraf-
tiga dubbelsidiga ledskador i framför allt
bakbenets knäleder. De flesta av skadorna
berodde på osteokondros. Avhandlingen
rekommenderar därför att den som
utför veterinärbesiktning även studerar
tjuren i rörelse.

JOHAN BECK-FRIIS

Ny avhandling

Lämplighetsbedömning
vid avel för köttdjurs-
tjurar 

disputationer
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■ Riskfaktorer för bogsår hos suggor
Risikofaktorer for skuldersår hos søer
M Kaiser, K Bach-Mose, L Alban
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 1, 20–26

■ Katter kan också få skabb
Katte kan også få skab
L Boysen
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 2, 6–9

■ Osteokondros i armbågsleden hos
slaktsvin, del 1
Osteochondrose i albueleddet hos 
slaktesvin, del 1
M E Busch, G Christensen, H Wachmann,
P Olsen
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 2, 24–31

■ Fotosensibilisering hos häst
Fotosensibilisering hos heste
M F Sinding
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 3, 10–14

■ Osteokondros i armbågsleden hos
slaktsvin, del 2
Osteochondrose i albueleddet hos 
slaktesvin, del 2
M E Busch, G Christensen, H Wachmann,
P Olsen
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 3, 20–25

■ Sexuellt missbruk av djur
Seksuelt misbruk av dyr
HM Revholt
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 4, 23–27

■ Behandling av luftsäcksempyem
Behandling af luftpose-empyem
N Jansson
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 5, 14–15

■ Kirurgisk behandling av medfödd porto-
systemisk shunt hos en yorkshireterrier
Kirurgisk behandling af medfødt porto-
systemisk shunt hos en yorkshire terrier
L Knudsen Granly
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 5, 18–21

■ Larynxpares hos hund
Strubelammelse hos hunde
J Miles, T Eriksen
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 6, 9–11

■ Intrakraniellt meningiom hos hund
Intrakranielt meningiom hos hund
A Wenck, M Berendt, MH Lee, 
E Svalastoga, J Kirpensteijn
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 6, 18–21

■ Hovledsartrit, del 1 – diagnostisering
Hovledsartritis. Del 1 – diagnosticering
S Albæk Andersen
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 7, 16–21

■ Ivermektinkänslighet hos danska collies
och bordercollies
Ivermektionfølsomhed hos danske Collies
og Border Collies
MEC Treschow, M Fredholm
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 7, 22–25

■ Kattklor i hundögon
Katteklor i hundeøyne
E Bjerkås
Norsk VetTidsskr, 2006, 118, 9, 593–596

■ Reproduktionsförhållanden hos hereford-
kor i två flockar – en fallbeskrivning
Reproduktsjonsforhold hos herefordkyr i to
flokker – en kasuistikk
K Karlberg, K Andersen Berg, M Lindtvedt
Lystad, O Nafstad
Norsk VetTidsskr, 2006, 118, 9, 598–601

■ Välfärd hos värphöns i olika driftsystem
Velferd hos verpehøns – utfordringer i
forskjellige driftssystemer
S Lervik, R O Moe, C M Mejdell, 
M Bakken
Norsk VetTidsskr, 2007, 119, 1, 5–14

■ Påvisande av ektoparasiter med dammsu-
gare och mikroskop
Påvisning av ektoparasitter med støvsuger og
mikroskop
TL Ulstein
Norsk VetTidsskr, 2007, 119, 2, 71–79

■ Encefalitzoonos – generell översikt och
sjukdomsbild hos fjällräv
Encefalitozoonose – generell oversikt og
sykdomsbilde hos fjellrev
J Åkerstedt
Norsk VetTidsskr, 2007, 119, 2, 80–88

Ur Läkartidningen
■ Vaccin mot denguefeber på väg

B Petrini
Läkartidn, 2007, 104, 3, 121

■ Behandlingseffekt i djurstudier stämmer
ofta inte på människa
A Hansen
Läkartidn, 2007, 104, 4, 208

■ Många mutationer av viruset krävs för
pandemi
A Borgström
Läkartidn, 2007, 104, 7, 482

■ Underskatta inte värdet av transgena
djurmodeller av Alzheimers sjukdom
LNG Nilsson, L Lannfelt, H Basun, A
Nordberg, B Winblad
Läkartidn, 2007, 104, 10, 798–799

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

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

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

litteraturtjänst

Du kan göra 
en värdefull insats 

och stödja verksamheten i

Föreningen 
Veterinärhistoriska 
Museets Vänner

genom att bli medlem.

Detta gör Du enklast genom att
betala medlemsavgiften 

150 kronor – eller gå med som
ständig medlem för 1 500 kronor.

Sätt in pengarna på plusgiro-
konto 50 44 08-6 eller använd

det inbetalningskort som bifogats
tidningen.

Välkommen!
Styrelsen
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Europeisk rekommendation
för vaccination mot FCV
❘❙❚❘ Kattens calicivirus (FCV) är en vanlig
orsak till övre luftvägsinfektion hos katt
(”kattsnuva”). Nu har The European
Advisory Board on Cat Diseases (ABCD)
formulerat en rekommendation för vacci-
nation mot FCV i Europa.

FCV är ett virus med stor variations-
förmåga, som konstant muterar, säger
Alan Radford vid universitetet i Liverpool 
i ett pressmeddelande från ABCD den 
3 april. Det finns ett stort antal stammar
av felint calicivirus, och fler dyker upp
varje dag. Katter som tillfrisknat från en
FCV-infektion har därför inte livslång
immunitet, påpekar han.

Specialistgruppen från ABCD rekom-
menderar på dessa grunder att booster-
doser ges vart tredje år efter grundvacci-
nationen till katter i lågrisksituationer (t ex
inomhuskatter). Katter i stor kontakt med
andra katter bör däremot återvaccineras
årligen mot FCV. För övriga kattgrupper
bör individuella riskbedömningar göras
utifrån de enskilda katternas situation,
skriver ABCD.

The European Advisory Board on Cat
Diseases är en oberoende panel av 17
ledande veterinärer från tio europeiska
länder, med expertis inom immunologi,
vaccinologi och/eller kattmedicin.  ■

Agria satsar på utlandet
❘❙❚❘ Sedan slutet av 1990-talet har intres-
set ökat för Agria Djurförsäkring i andra
delar av världen. Därför tar nu Agria ste-
get att skapa ett eget bolag för denna

verksamhet, Agria International, medde-
lade bolagen den 16 mars. Vd för Agria
International AB blir Agrias nuvarande vd
Anders Mellberg.

Den internationella delen av Agria har
tidigare varit en del av svenska Agria
Djurförsäkring. Utöver Sverige säljer 
bolaget idag försäkringar i Norge. Agrias
norska filial – Agria Dyreforsikring – har
utvecklats över förväntan. Under 2006
nästan fyrdubblades inledningsårets 
premieintäkt. Tillsammans med partners
säljs Agriaförsäkringar i Finland, på Island
och Åland.

Den 30 mars meddelade Agria dess-
utom att man köpt det brittiska säljbolaget
PetPartners. Den brittiska djurförsäkrings-
marknaden har över 80 aktörer och den
genomsnittliga tillväxttakten är omkring
sju procent per år. 20 procent av djuren i
Storbritannien är försäkrade jämfört med
nästan 80 procent i Sverige.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR OCH DISKUSSION
Patologisk-anatomisk diagnos: Kronisk pyogranulo-
matös glossit/mjukdelsaktinos.

Makroskopiskt iakttas på tungans dorsala yta ett
flertal, delvis konfluerande, upphöjda, hyperemiska,
eroderade/ulcererade bildningar (Figur 4, svart pil).

På den exponerade tvärsnittsytan av tungan kan
multipla, tämligen välavgränsade gulvita små noduli
iakttas (Figur 4, grön pil). En generell, nätliknande
mönstring, med gulvita bindvävsstråk löpande i olika
riktningar, kan också ses i tungmuskulaturen (Figur
4, blå pil).

Mikroskopiskt motsvaras de gulvita nodulerna av
relativt väldemarkerade granulom. Centralt i granu-
lomen ses skarpt eosinofila, acellulära strukturer
bestående av ett antal från mitten radierande klubb-
liknande utskott (Figur 5, svart pil). Dessa strukturer
omges av neutrofiler, stora makrofager och enstaka
flerkärniga jätteceller (Figur 5, grön pil). Mellan gra-
nulomen ses en reaktiv bindväv/granulationsvävnad
infiltrerad av plasmaceller och lymfocyter.

I områden där vesikelliknande förändringar i
tungepitelet iakttas makroskopiskt ses mikroskopiskt
intraepitelial förekomst av mindre, eosinofila struk-
turer av samma typ som förekommer i granulomen
blandat med neutrofiler och makrofager (Figur 6,
svart pil).

De patologiska förändringarna som påvisats i
tungan är morfologiskt karakteristiska för mjukdels-
aktinos, även kallad actinobacillos. Denna kroniska,
pyogranulomatösa inflammation uppträder främst i

tungan och svalgvävnaden hos nötkreatur och orsa-
kas av bakterien Actinobacillus lignieresii. Bakterien
ingår i munhålans normalflora, och orsakar sjukdom
först då den på traumatisk väg etableras i tung-/svalg-
vävnaden. Detta sker vanligen via små sticksår i
munhålan, framkallade av vassa agnar och strån i
fodret eller genom att djuren slickar på vassa föremål
i sin närmiljö. Då Actinobacillus lignieresii invaderat
vävnaden, uppstår en inflammatorisk reaktion av
granulomatös typ mot mikroben. Bakterierna åter-
finns centralt i granulomen och omges av de eosino-
fila, klubbliknande strukturerna som beskrivits här.
Dessa strukturer anses vara uppbyggda av immun-
komplex, och utgör således en del av kroppens för-
svar mot de invaderande bakterierna. Den granulo-
matösa inflammationen är kronisk och leder ofta till
omfattande fibros i tungvävnaden. Genom fibrosen
blir tungan stel, orörlig och hård, vilket förklarar 
att sjukdomen fått den kliniska benämningen ”trä-
tunga”.

Mjukdelsaktinos/actinobacillos ses oftast i tungan
och svalget, men förekommer också sporadiskt i
lungor, hud och förmagar. 

Systersjukdomen benaktinos, en grav pyogranulo-
matös osteomyelit som ses i skallens skelett (främst
mandibula) hos nötkreatur, ger upphov till morfolo-
giskt liknande förändringar, men har annan etiologi
(Actinomyces bovis). För säkert fastställande av etiolo-
gisk diagnos krävs vid såväl mjukdels- som benakti-
nos att den patologisk-anatomiska undersökningen
kompletteras med en bakteriologisk dito.
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Krokodil bet armen av 
veterinär
❘❙❚❘ En ovanlig veterinär arbetsskada 
inträffade den 11 april på ett zoo i den
taiwanesiska staden Kaohsiung.

Olyckan inträffade när den 38-årige
veterinären Chang Po-yu skulle behandla
en sjuk krokodil. Trots att han hade gett
det 200 kilo tunga djuret tre bedövnings-
sprutor vaknade det till. Plötsligt bet kro-

kodilen av veterinärens underarm, uppger
AP. Enligt nyhetsbyrån hade veterinären
missat att krokodilen inte var helt ned-
sövd och attacken skedde när injektions-
kanylen drogs ut.

Chang Po-yu fördes till sjukhus. En 
kollega tvingades skjuta mot den 17 år
gamla Nil-krokodilen för att kunna hämta
veterinärens arm som satt fast i djurets
käft. Krokodilen skadades inte av skotten
men enligt en talesman för djurparken
släppte den greppet om armen som en
reflex av skotten. Armen lades i en kylbox
och läkarna på sjukhuset kunde sy tillbaka
den igen. En talesman för sjukhuset i

Taiwan sade till AP att veterinären som
mest kan få tillbaka 80 procent av rörlig-
heten i armen.  ■

Svensk kyckling har bäst
salmonellastatus
❘❙❚❘ Svensk kyckling står i en klass för sig,
framgick sedan EUs livsmedelsmyndighet,
European Food Safety Authority (EFSA) 
i början av april presenterade sin första
omfattande salmonellastudie på kyckling.
Studien visar att Sverige är det enda land
i EU där inga kycklingflockar är smittade. 
I flera av EU-länderna låg andelen smit-

❘ ❙ ❚ noterat

SVT nr 6-07 final  07-04-30  12.44  Sida 50



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  6 • 2007 51

Figur 6. Mjukdelsaktinos, tunga, nötkreatur. I tungepitelet
noteras vesikelliknande formationer innehållande eosinofila
strukturer av samma typ som i granulomen, neutrofiler
och makrofager (svart pil). HE-färgning, cirka 60 gångers
förstoring.

Figur 5. Mjukdelsaktinos, tunga, nötkreatur. Mikroskopiskt
motsvaras de gulvita härdarna på tungans snittyta av 
granulom med eosinofila strukturer centralt (svart pil)
omgivna av inflammatoriska celler (grön pil). HE-färgning,
cirka 120 gångers förstoring.

Figur 4. Mjukdelsaktinos, tunga, nötkreatur. Makroskopiskt
ses upphöjda, vesikelliknande formationer och ulcerationer
på tungans dorsalsida (svart pil). På tvärsnittsytan kan ett
flertal gulvita, tämligen välavgränsade noduli iakttas (grön
pil). Dissekerande fibros, synlig i form av ett nätliknande
mönster, föreligger i tungmuskulaturen (blå pil).

tade flockar på mellan 40 och 70 procent.
– Studien visar att vår unika salmonella-

kontroll verkligen är världsledande, säger
Sofia Boqvist, vid Zoonoscenter, SVA, i 
en kommentar till branschorganisationen
Svensk Fågel.

Totalt var nästan 24 procent av kyck-
lingflockarna inom EU smittade med 
salmonella. I undersökningen hittade 
man olika typer av bakterien. Salmonella
enteritidis och Salmonella typhimurium,
som är de vanligaste typerna bland män-
niskor, hittades i 40 procent av de positiva
kycklingflockarna. Kommissionen kommer
nu att ställa upp ett treårsmål för att

minska dessa typer av salmonellasmitta.

Källa: Pressmeddelande från Svensk Fågel
den 4 april. ■

Extra pengar till central
djurskyddstillsyn
❘❙❚❘ Regeringen presenterade sin vårbud-
get den 16 april. I jordbruksdepartemen-
tets pressmeddelande med anledning 
av vårbudgeten lyfts särskilt djurskydds-
arbetet fram.

Regeringen anser att det är viktigt att
Sveriges goda djurskydd bibehålls och är

angelägen om att Jordbruksverkets orga-
nisation byggs upp på ett sådant sätt att
potentiella konflikter mellan näring och
djurskyddsintresse minimeras, skriver
departementet. I budgetpropositionen
2007 fick Djurskyddsmyndigheten ett
anslag på 46 miljoner kronor. Pengar som
skulle räcka för att driva myndighetens
verksamhet fram till och med den 30 juni
2007, då avvecklingen ska ske. För att
täcka kostnader för djurskyddsverksam-
heten efter den 30 juni, inklusive avveck-
lingskostnader av den nuvarande myndig-
heten, kommer anslaget för 2007 att
ökas med 16,7 miljoner kronor.   ■
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Ännu en produkt i 
N-vets generika serie.

Prisjämförelse (Apotekets prislista januari-07)

20mg
10 st
20 st

100 st

50mg
10 st
20 st

100 st

55.50
62.50

200.00

75.50
93.00

330.50

85.00
266.50
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440.50

Styrka/förp. Norocarp tabl               Rimadyl® vet tabl

Idag kan du välja ett NSAID-preparat som är betydligt billigare 
utan att göra avkall på kvalité, effekt och säkerhet

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

Hrrrmm!

Ibland kan det löna sig att tänka om

Norocarp är ett generikum till Rimadyl® vet tabl

30% billigare

L Ä K E M E D E L

Sänk kostnaden för dina djurägare

E-post: info@n-vet.se, Hemsida: www.n-vet.se

Visstidsanställd fast efter
två år

Säsongsanställningar ska finnas kvar
och vikarier blir fast anställda efter två
år. Det är två av nyheterna i regeringens
förslag till nya anställningsformer.

Den förra regeringen ville förbjuda
säsongsanställningar, men den nya vill
ha kvar dem. Svenskt Näringsliv håller
med.

– Tidsbegränsade anställningar är
viktiga för företagen, och de anställda.
Man kan inte lägga asfalt under en viss
temperatur, sade Svenskt Näringslivs
arbetsrättsjurist Kent Brorsson vid en
hearing i riksdagen förra veckan.

Vikariat övergår enligt förslaget efter
två år i fast jobb. Det roar inte arbets-
givarorganisationerna lika mycket,
eftersom man i dag måste ha jobbat i
tre år för att få fast jobb.

Regeringen för också samman olika
typer av tidsbegränsade anställningar i
en ny form, allmän visstidsanställning,
som innebär en tidsbegränsad anställ-
ning i upp till två år under en femårs-
period.

Anställda äldre än 45 år kan i dag
tillgodoräkna sig extra anställningstid
som underlag för turordningsreglerna
vid uppsägningar och företrädesrätt vid
åter- eller nyanställning. Företräde till
återanställning ändras inte. Den gäller i
nio månader för dem som varit anställda
i mer än tolv månader de senaste tre
åren.

Arbetsgivarens skyldighet att infor-
mera föräldralediga, med tidsbegrän-
sade anställningar om kommande
prov- eller tillsvidareanställningar gäller
bara om den anställde har begärt det.

De flesta ändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2007. Reglerna för när
ett vikariat övergår till fast jobb ska
träda i kraft den 1 januari 2008. 

Källa: Riksdag och departement 16/4 -07.

från regering 
& riksdag

När du skriver till veterinärtidningen
– tänk på att illustrationer (= foton,
teckningar, grafer, röntgenbilder etc)
underlättar läsandet.
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Effektiva och säkra avmaskningsmedel 

innehållande ivermectin till låga priser!

Jämför gärna priset innan Du skriver ut avmaskningsmedel. Det lönar sig!

Vår målsättning är att alltid erbjuda lägsta pris.

Injektionslösning, 
10 mg/ml till nöt, svin och ren

Förpackning

50 ml

250 ml

500 ml

6 x 250 ml

450,50 ( 1,80/ml )

201 ( 4,20/ml )

813 ( 1,62/ml )

2263 ( 1,50/ml )

Pris

Priser och förpackningar:
Apotekets prislista april 2007 (kr).

Pasta oral, 
18,7 mg/g till häst

Förpackning

1 x 7,49 Receptfri

2 x 7,49 Receptfri

10 x 

5 x 10 x

168,50 ( 84,25/st )

98,50

622 (62,20/st)

2727,50 ( 54,50/st )

Pris

Oral lösning, 
0,8 mg/ml till får

Förpackning

1L

2,5L

233,50

479

Pris

Pour-On lösning, 
5 mg/ml till nötkreatur

Förpackning

250 ml

1L

2,5L

596,50

195,50

1210,50

Pris

Telefon: 018 - 57 24 30 / 31, Fax: 018 - 57 24 32
E-post: info@n-vet.se, Hemsida: www.n-vet.se

L Ä K E M E D E L

NYHET!

Ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på
ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver
en samtalspartner när livet känns komplicerat. Vi lyssnar

och ger stöd efter bästa förmåga till kolleger med personliga
problem med anknytning till yrket eller som av annan anledning
sviktar socialt, psykiskt eller fysiskt.

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

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

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

KOLLEGIALT NÄTVERK
veterinärer stödjer veterinärer

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

Håkan Björklund Alnö, Sundsvall 060–55 66 40, 0730–20 45 60 060-58 51 75 h.bjorklund@telia.com
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com
Annelie Grip-Hansson Vännäs 070–632 45 05 – annelie.grip.hansson@ac.lst.se

Florin Gurban-Marcu Höör 0413–290 49, 073–349 79 98 – florin.gurban@telia.com
Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – hebbe@gotanet.se
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PRELIMINÄR
FÖREDRAGNINGSLISTA

Ordinarie fullmäktigemöte 
SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

Tisdagen den 29 maj kl 10.00 – Onsdagen den 30 maj 2007 kl 17.00

Villa Brevik, Sö Kungsvägen 254, Lidingö (Stockholm)

1. Mötets öppnande.
Upprop och justering av röstlängd.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Mötets stadgeenliga utlysande.

4. Ev. övriga ärenden. 
Fastställelse av föredragningslistan.

5. Fastställande av sista tidpunkt för nominering
till personval till kl 09.00 den 30 maj 2007.

6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse 2006 
(årsredovisning).

8. Revisorernas berättelse 2006.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning
2006.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2006.

11. Den aktuella verksamheten. 

12. Förslag till ev utmärkelser.

13. Behandling av inkomna motioner.

14. Förslag till ändring av SVFs stadgar.

15. Förslag till verksamhetsplan för 2008.

16. Budget för Sveriges Veterinärförbund 
inkl SVS, allmänna kassan 2008 m m.
Medlemsavgift 2008.

17. Ny instruktion för förtroenderådet.

18. Ny instruktion för djurskyddskommittén.

19. Val av xx ledamöter och xx ersättare i Djur-
skyddskommittén enligt vad som föreskrives i
instruktionen för nämnden. Mandatperioden är
xx år (2007–xx). Antal ledamöter och ersättare
är beroende av beslut i punkt 18 ovan. Nuva-
rande ledamöter (valda t o m 2007): Elisabeth
Bademo, Aina Moe Bäck, Ulrika Lagerquist,
Karin Lundborg, Marie Wedin samt Johan
Beck-Friis (ordf, djurskyddsansvarig på SVF).

20. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
för dem, varav en jämte suppleant skall vara
förbundsmedlem och den andra jämte supp-
leant auktoriserad revisor, för två år (f n Lars
Bauman och Sven-Ove Olsson, suppleanter
Bengt Arnedal och Karin Lundborg).

21. Val av två ledamöter och en ersättare i 
valnämnden. Mandatperioden är två år
(2008–2009).
Nuvarande (valda t o m. 2007): Lars Garmer, 
Cecilia Hässler Pettersson, ersättare Åsa
Stafström.

22. Val av två fullmäktigeledamöter och en 
ersättare att ingå i beredningsutskottet.
Mandatperioden är två år (2008–2009).
Nuvarande (valda t o m 2007): Fredrike Ritter,
Susanna Sternberg Lewerin, ersättare Bodil
Ström-Holst.

23. Ev kompletteringsval.

24. Veterinärutredningen.

25. Övriga ärenden.

26. Mötets avslutande.
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Sveriges Veterinärförbund
2007

I SVT nr 4 var artikeln Sveriges Veteri-
närförbund 2007 införd. Under rubri-
ken Lokalföreningar utanför SVF har
nedanstående förening fått ny styrelse
enligt följande:

Värmlands veterinärsällskap
(stift 30 sept 1905): Fredrik Kjaerstad,
sekr Jenny Holmquist

kanslinytt

Ulf Forsgren till minne

Vi har förlorat vår underbare son och
bror, Ulf Forsgren, veterinär i Lycksele.

Ulf förolyckades under en semester-
resa med sin familj i Venezuela den 4
februari i år.

Vi, hans föräldrar och syskon, vill
gärna förmedla vårt tack till en yrkes-
kår som Ulf var glad att tillhöra. Hans
starka engagemang och lugna förtroende-

givande sätt att vårda djur såväl som att
lugna människor har berört många.

Jag har haft förmånen att ha en
underbar bror som jag även kunde ringa
när jag hade funderingar främst kring
mina hästar. Trots att han bodde i
Lycksele och jag i Bärfendal kändes
avståndet inte långt.

Tomrummet Ulf lämnat efter sig är
så stort.

Anna 

IN MEMORIAM

Sedan 2005 ska veterinärförbundets medlemmar direktvälja ledamöter i förbundsstyrelse och fullmäktige
samt ordförande och vice ordförande i SVS. Valet sker under hösten men kandidater till posterna ska
nomineras senast den 1 juli. 

Nominering – hur gör man?

• Valet 2007 avser: 
- Förbundsordförande och fyra övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
- Ordförande i SVS
- 18 ledamöter i fullmäktige

• Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade till respektive organ kan nominera kandidater till
förtroendeposterna och är också valbara. Mandatperioden för samtliga poster är två år med tillträde
den 1 januari 2008.

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

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

För att underlätta nomineringsförfarandet har en särskild blankett bifogats tidigare nummer av SVT
och kommer även att bifogas i SVT 7/07. Blanketten finns också på veterinärförbundets hemsida
www.svf.se.

• Nuvarande innehavare av posterna som valet avser kan naturligtvis nomineras för omval om de
accepterar det (förbundsordförande Karin Östensson; SVS ordförande Per Jonsson; förbundsstyrelse-
ledamöterna Anders Forslid, Mikaela Heidrich, Elöd Szanto och Margareta Widell). 

• Samtliga ledamöter i förbundsstyrelse respektive SVS kollegium finns publicerade i varje nummer 
av SVT. Lista på nuvarande fullmäktiges ledamöter finns på den lösenordsskyddade delen på
förbundets hemsida www.svf.se (Resultat vid Sveriges Veterinärförbunds val 2006) och medlemmar
kan även få den informationen från förbundskansliet.

• Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 juli.

Nominera kandidater
till förtroendeposter senast 1 juli 
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SVENSKA

■ Nya
7–8/6 -07. KURS I WET LAB – LONG BONE

FRACTURES arrangeras i Halmstad av
Jennyhill’s Veterinärvård och Hästverk-
samhet i samarbete med Accesia AB.
Info: Sune Jerre, tel 0703-32 75 11,
031-98 39 19, 
Elisabet Ängeby, tel 0706-69 01 19 
info@jennyhill.se, www.jennyhill.se  
(se annons i denna tidning.)

20–24/8 -07. JUNIORKURSER NÖTKREATUR

arrangeras i Sverige och Danmark av
Boehringer Ingelheim, Vetmedica
Produktionsdjur. Info: 
Johan Waldner, tel 0707-69 15 45, 
joh@cop.boehringer-ingelheim.com,
Thomas Manske, tel 0703-42 71 15
thm@cop.boehringer-ingelheim.com,
www.bi-vet.dk;  
(se annons i denna tidning)

21–22/9 -07. KURS I WET LAB – 
VANLIGA ORTOPEDISKA LEDOPERATIONER

PÅ HUND arrangeras i Halmstad av
Jennyhill’s Veterinärvård och
Hästverksamhet i samarbete med
Accesia AB. Info: 
Sune Jerre, tel 0703-32 75 11, 
031-98 39 19, 
Elisabet Ängeby, tel 0706-69 01 19
info@jennyhill.se, www.jennyhill.se
(se annons i denna tidning.)

8–10/11 -07. KURS I WET LAB – NEURO-
KIRURGI arrangeras i Halmstad av
Jennyhill’s Veterinärvård och
Hästverksamhet i samarbete med
Accesia AB. Info:  
Sune Jerre, tel 0703-32 75 11, 
031-98 39 19, 
Elisabet Ängeby, tel 0706-69 01 19
info@jennyhill.se, www.jennyhill.se
(se annons i denna tidning.)

23–24/11 -07. 1ST NOVOS SYMPOSIUM

arrangeras i Helsingborg av Nordic
Veterinary Orthopaedic Society. Info:
www.novos.se. 
(se annons i denna tidning.)

■ Tidigare publicerade
10/4–30/11 -07. ESAVS KURSPROGRAM FÖR

”ADVANCED VETERINARY STUDIES” OCH

”EXCELLENCE IN VETERINARY THERAPY” UNDER

2007, Sverige, Europa och Asien. Info:
www.esavs.org. (SVT 1/07)

20–21/4 -07. KURS I GASTROENTEROLOGI

HUND OCH KATT, Helsingborg. Arr: SPUV,
SweVet Piab AB. (SVT 16/06)

20–22/4 -07. VE-TA-DAGARNA, Åre. 
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB. (SVT 16/06)

28–29/4 -07. ETIKSEMINARIUM SAMT KURS

I KIRURGI, BETTFEL OCH TANDREGLERING,
Halmstad. Arr: Svenska Sällskapet för
Djurtandvård. (SVT 2/07)

8/5 -07. INFORMATIONSKVÄLL MED TEMA

OBESITY IN PETS, Stockholm. Arr: Royal
Canin och Boehringer Ingelheim.
(SVT 4/07)

9/5 -07. INFORMATIONSKVÄLL MED TEMA

OBESITY IN PETS, Lund. Arr: Royal Canin
och Boehringer Ingelheim. (SVT 4/07)

kongresser
& kurser
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Statens Veterinärmedicinska Anstalt är ett veterinärmedicinskt kunskapscenter specialiserat på djurs sjukdomar och 
smittämnen samt hur de sprids – mellan djur, till människan och i miljön. SVA utför uppdragsdiagnostik, 

Nu kan du beställa dina 
vacciner direkt på www.sva.se
Vaccin från samtliga leverantörer
SVA kan erbjuda vaccin från samtliga leverantörer på den svenska marknaden. Du som 

är veterinär kan nu välja att beställa dina vacciner direkt via SVA:s nya webbplats. Vill du 

ha personlig service så kan du precis som tidigare beställa per telefon 018-67 43 00. 

Enkelt att beställa
1, Gå in på www.sva.se

2, Klicka på ”Tjänster och produkter” och ”Beställa”.

3, Registrera dig och din klinik (första gången).

4, Invänta bekräftelse (det kan ta någon dag).

5, Logga in och gör dina beställningar av vaccin och diagnostiska produkter.

Överskottet från SVA:s vaccinförsäljning går till forskning
Du vet väl att överskottet från vaccinförsäljning vid SVA går direkt till forskning för 

att förbättra svensk djurhälsa. 
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10/5 -07. INFORMATIONSKVÄLL MED TEMA

OBESITY IN PETS, Göteborg. Arr: Royal
Canin och Boehringer Ingelheim.
(SVT 4/07)

11–12/5 -07. GRUNDKURS I DIABETES

MELLITUS HOS HUND OCH KATT, Uppsala.
Arr: Kompetenscentrum smådjur, SLU.
(SVT 3/07)

12/5-07. KURS: BLI VÄN MED DIN OPERA-
TIONSSAL, Helsingborg. Arr: SPUV,
SweVet Piab AB. (SVT 16/06)

12–13/5 -07. KURS I ORALT TRAUMA OCH

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

12–13/5-07. KURS I AKUTSJUKVÅRD,
Göteborg: Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. 
(SVT 16/06)

21–25/5 -07. KURS I DENTISTRY III,
Halmstad. Arr: ESAVS. (SVT 16/06)

26–27/5 -07. DELKURS 1 I HÄSTTANDVÅRD,
Klinikcentrum, SLU, Uppsala. Arr:
Avd f kirurgi och medicin, stordjur,
Inst f kliniska vetenskaper, SLU. 
(SVT 5/07)

28/5–1/6 -07. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION AV HUND, Klinikcentrum, SLU,
Uppsala. Arr: Institutionen för kliniska
vetenskaper, SLU. (SVT 5/07)

11–12/6 -07. IX ANNUAL SWEDISH

SYMPOSIUM ON BIOMEDICINE, ETHICS AND

SOCIETY: SEARCHING FOR THE ANIMAL OF

ANIMAL ETHICS, Sandhamn. Arr: Centre
for bioethics vid Karolinska Institutet

och Uppsala Universitet. (SVT 2/07) 

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

OCH KATT, STEG 1, Göteborg. Arr: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
(SVT 16/06)

21–23/9 -07. DELKURS 2 I HÄSTTANDVÅRD,
Klinikcentrum, SLU, Uppsala. Arr:
Avd f kirurgi och medicin, stordjur,
Inst f kliniska vetenskaper, SLU. 
(SVT 5/07)

27/9 -07–23/4 -08. ANESTESIOLOGI FÖR

DJURSJUKVÅRDARE 15HP (10P). Arr: Avd 
f djuromvårdnad, Inst f Husdjurens
miljö och hälsa, SLU. (SVT 5/07) 

1–5/10 -07. KURS I DENTISTRY I, Halmstad.
Arr: ESAVS. (SVT 16/06)

5–6/10 -07. KURS I IMMUNOLOGI, Knivsta.
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB. (SVT 16/06)

12–13/10 -07. KURS I ULTRALJUD GRUND,
Uppsala. Arr: Svenska Djursjukhusföre-
ningen Utbildning AB. (SVT 16/06)

19/10 -07. KURS I ÖGONSJUKDOMAR,
Hudiksvall. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. 
(SVT 16/06)

8–9/11 07. VETERINÄRKONGRESSEN 2007,
Atrium Konferens i Uppsala. Arr:
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
och Sveriges Veterinärförbund. 
(SVT 4/07)

23–24/11 -07. KURS I DERMATOLOGI STEG 1,
Knivsta. Arr: Svenska Djursjukhus-

föreningen Utbildning AB. 
(SVT 16/06)

23–24/11 -07. KURS I BLODTRYCKSMÄTNING

INOM SMÅDJURSMEDICINEN, Göteborg. 
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB. (SVT 16/06)

24–25/11 -07. DELKURS 3 I HÄSTTANDVÅRD,
Klinikcentrum, SLU, Uppsala. Arr:
Avd f kirurgi och medicin, stordjur,
Inst f kliniska vetenskaper, SLU. 
(SVT 5/07)

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
20–24/8 -07. JUNIORKURSER NÖTKREATUR

arrangeras i Sverige och Danmark av
Boehringer Ingelheim, Vetmedica
Produktionsdjur. Info: www.bi-vet.dk;
Johan Waldner: 
joh@cop.boehringer-ingelheim.com,
0707-69 15 45; Thomas Manske: 
thm@cop.boehringer-ingelheim.com,
0703-42 71 15. 
(se annons i denna tidning)

19–21/10 -07. SEVC – SOUTHERN EUROPEAN

VETERINARY CONFERENCE arrangeras 
i Barcelona. Info: www.sevc.info,
www.jennyhill.se, Sune Jerre 
tel 0703-32 75 11, 031-98 39 19. 
(se annons i denna tidning.)
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➤

Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi,
bilddiagnostik, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion.
Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. 

Huvuduppgiften för denna anställning är undervisning av veterinärstudenter inom området stordjurs-
kirurgi, med tonvikt på djurslaget häst.

Sista ansökningsdag: 28 maj 2007.  Fullständig annons finns på personal.slu.se/jobb.

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala
söker

Universitetsadjunkt i stordjurskirurgi
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■ Tidigare publicerade
21/4 -07. KURS I MAGNETIC RESONANCE

IMAGING BRINGS QUALITY INTO VETERINARY

PRACTICE, Espoo, Finland. (SVT 2/07)

24–27/4 -07. KURS I DECISION SUPPORT AND

DECISION MAKING IN HIGHLY CONTAGIOUS

LIVESTOCK DISEASES, PARTICULARLY AVIAN

INFLUENZA, Budapest, Ungern. 
(SVT 3/07)

25–27/4 -07. WORLD VETERINARY DENTAL

CONGRESS, Brasilien. (SVT 8–9/06)

26–27/4 -07. 20TH NKVET SYMPOSIUM

”PERINATAL DEATH IN DOMESTIC ANIMALS”,
Island. 
(SVT 14/06, annons SVT 3/07)

4–6/5 -07. CAZWV VETERINARY DENTISTRY

CONFERENCE EXOTIC PETS, Brno, Tjeckien.
(SVT 3/07) 

16–19/5-07. KURS: RETORIK I TOSCANA,
Italien. (SVT 16/06)

16–19/5 -07. 6TH SCIVAC/ESVOT COURSE

ON DISTAL EXTREMITIES SURGERY AND TRAU-
MATOLOGY, Cremona, Italien. 
(SVT 16/06)

23–27/5 -07. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE III, CERVICAL, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/07)

27–31/5 -07. THE INTERNATIONAL CONFERENCE

ON FARM ANIMAL REPRODUCTION ”FROM EGG

TO EMBRYO”, Rolduc, Nederländerna.
(SVT3/07) 

31/5–1/6 -07. PARIS ANTI-AVIAN INFLUENZA

2007, Paris, Frankrike. 
(SVT 1/07)

5–9/6 -07. EQUINE SCIENCE SOCIETY

MEETING, Hunt Valley, Maryland, USA.
(SVT 3/07) 

17–21/6 -07. THE XII INTERNATIONAL

CONGRESS IN ANIMAL HYGIENE, Tartu,
Estland. (SVT 2/07)

20–24/6 -07. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE IV, EXTREMITIES,
Sittensen, Tyskland. (SVT 1/07) 

24–26/6 -07. 1ST INTERNATIONAL HEIFER

MASTITIS CONFERENCE, Gent, Belgien.
(SVT 5/07)

25/6–6/7 -07. KURS I OPHTHALMOLOGY II,
Toulouse, Frankrike. (SVT 16/06)

9–20/7 -07. KURS I DERMATOLOGY II, Wien,
Österrike. (SVT 16/06)

11–15/7 -07. KURS I DIAGNOSTIC ULTRA-
SOUND II, Bern, Schweiz. (SVT 16/06)

18–22/7 -07. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE V, INTEGRATED, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/07)

25–27/7 -07. EQUINE BACK DAYS, Wien/
Breitenfurt, Österrike. (SVT 3/07)

28–29/7 07. EQUINE NUTRITION CONFERENCE,
Wien, Österrike. (SVT 3/07)

6–17/8 -07. KURS I DERMATOLOGY III,
Wien, Österrike. (SVT 16/06) 

10–12/8 -07. THE ULTIMATE SKIN SEMINAR,
Bangkok, Thailand. (SVT 3/07)

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

20–24/8 -07. KURS I EMERGENCY AND

CRITICAL CARE II, Bern, Schweiz. 
(SVT 16/06)

29/8–1/9 -07. ANNUAL MEETING OF THE

EUROPEAN ASSOCIATION OF VETERINARY

DIAGNOSTIC IMAGING, Thessaloniki/
Chaldiki, Grekland. (SVT 2/07)

30/8–3/9 -07. KURS I SOFT TISSUE SURGERY,
Wien, Österrike. (SVT 16/06)

3–7/9 -07. KURS I CARDIOLOGY I,
Luxemburg. (SVT 16/06)

3–7/9 -07. KURS I FELINE MEDICINE &
SURGERY III, Zürich, Schweiz. 
(SVT 16/06) 

12–15/9 -07. XV CONGRESS OF THE

WORLD VETERINARY POULTRY ASSOCIATION

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

17–21/9 -07. KURS I EXOTIC PETS

MEDICINE & SURGERY, Brno, Tjeckien. 
(SVT 16/06)

19–23/9 -07. ANNUAL CONFERENCE OF THE

EUROPEAN SOCIETY FOR DOMESTIC ANIMAL
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➤

Vi söker klinikveterinärer för vikariat sommaren 2007.

Djursjukhuset i Gammelstad ligger mitt i världsarvet, Gammelstads
kyrkby, utanför Luleå. 

Djursjukhuset verkar i egna lokaler och är utrustat i enlighet med
Djursjukhusföreningens normer. Vårt upptagningsområde omfattar
en stor del av Norr- och Västerbotten och patientantalet ökar sta-
digt. 

Vi är fem veterinärer och sju djursjukvårdare/djurvårdare. Hund
och katt är vår huvudsakliga patientgrupp. Våra konsulter är
ögonveterinär, tandläkare, sjukgymnast och hunddressör.

Lön och exakt anställningstid efter överenskommelse. 
Kollektivavtal finns.

Ansökan skickas till:

Elisabeth Folkesdotter Pekkari
Djursjukhuset Gammelstad 
Företagsvägen 5
954 33 GAMMELSTAD

Elisabeth Folkesdotter Pekkari kan nås på telefon 070–345 92 72
eller via e-mail elisabeth.folkesdotter@djursjukhuset.se.

söker

SEMESTERVIKARIER
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REPRODUCTION AND THE EUROPEAN AI
VETERINARIANS, Celle, Tyskland. 
(SVT 3/07)

22–26/9 -07. KURS I NEUROPATHOLOGY

– INTENSIVE COURSE FOR PATHOLOGISTS,
NEUROLOGISTS AND MRT USERS, Bern,
Schweiz. (SVT 16/06)

24–25/9 -07. 21ST NKVET SYMPOSIUM: 
THE ROLE OF THE VETERINARIAN IN ANIMAL

WELFARE – TOO MUCH EMPHASIS ON ANIMAL

WELFARE FOR SOME, TOO LITTLE FOR OTHERS,
Værløse, Danmark. (SVT 5/07)

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

COURSE, Giessen, Tyskland. 
(SVT 16/06) 

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

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

6–7/10 -07. ORTHOPAEDIC CASE DAYS,
Bonn, Tyskland. (SVT 3/07)

6–10/10 -07. KURS I NEUROLOGY II, Bern,
Schweiz. (SVT 16/06)

12–14/10 -07. VETERINARY NURSING COURSE,
Bangkok, Thailand. (SVT 3/07)

13–17/10 -07. KURS I NEUROLOGY III /
ADVANCED NEUROLOGY / NEUROSURGERY,
Bern, Schweiz. (SVT 16/06)

20–24/10 -07. KURS I NEUROLOGY I, Bern,
Schweiz. (SVT 16/06)

31/10–4/11 -07. KURS I OPHTHALMOLOGY

AND INTERNAL MEDICINE – EXCELLENCE IN

VETERINARY THERAPY, Palma de Mallorca,
Spanien. (SVT 16/06) 

19–30/11 -07. KURS I INTERNAL MEDICINE III,

Utrecht, Nederländerna. (SVT 16/06) 

14–16/12 -07. KURS I HOW TO DO SURGERY

WITHOUT FEAR, Pakchong,
Nakornratchisma, Thailand. 
(SVT 3/07) 

27–31/7 -08. WORLD VETERINARY CONGRESS

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

20–25/8 -08. WORLD CONGRESS OF

WSAVA, Dublin, Irland. (SVT 7/06)
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Sista ansökningsdag är den 21 maj 2007. Fullständig annons finns på personal.slu.se/jobb.

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) i Skara, Fakulteten för vete-
rinärmedicin och husdjursvetenskap, verkar genom forskning, undervisning
och forskningsinformation för ökad kunskap om inhysning, skötsel, utfodring,
stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende och djurskydd. HMH ansvarar också för
kandidatprogrammet i ekologi och djurskydd samt för TUVE (Tilläggsutbild-
ning för utländska veterinärer), vi bedriver även grundutbildning inom veteri-
när- och husdjursvetenskapliga programmen samt i fristående kurser.

Universitetsadjunkt i djuromvårdnad
Sveriges enda djursjukvårdarutbildning finns vid
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) 
i Skara. Djursjukvårdarprogrammet är tvåårigt och
ett tredje kandidatår planeras. I utbildningen varvas
teoretisk och tillämpad undervisning i det över-
gripande ämnet Djuromvårdnad med kurser som
husdjurens biologi, sjukvårdslära, sjukdomslära,
rehabilitering, etologi och kommunikation. Det 
nyligen inrättade ämnet Djuromvårdnad etableras
och utvecklas vidare både inom programmet och
genom forskning.

Universitetsadjunkt i etologi
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH)
verkar genom forskning, undervisning och forsk-
ningsinformation för ökad kunskap om sambanden
mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djur-
hälsa, etologi, djurskydd och den yttre miljön. I ett
vidare perspektiv bidrar detta till en uthållig livs-
medelsproduktion. Grundutbildning i etologi bedrivs
huvudsakligen inom kandidatprogrammet för eto-
logi och djurskydd men även inom veterinär- och
husdjursagronomprogrammen samt fria kurser.
Hemsida: http://www.hmh.slu.se
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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
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35

Sekreterare
LENNART GRANSTRÖM 070-642 36 23

Kassör
ANNE BRUNBERG 070-668 77 16

Suppleant
INGER BACKLUND 08-510 250 68

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
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

Vi är Djurklinikerna.se som består av Djurkliniken Hund och Katt Hälsan i Kållered, City Hund och
Kattklinik, Frölunda Djurklinik och Djurkliniken Hönö.

Vi är under kontinuerlig expandering och söker därför ytterligare en veterinär. För närvarande är vi åtta
veterinärer, varav sex har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, 18 djursjukvårdare och
en sjukgymnast. På klinikerna finns all modern utrustning för att kunna utföra det mesta inom kirurgi,
medicin, röntgen, ultraljud, lab m m.

Vår personal är välutbildad och har i regel många års erfarenhet. Klinikerna har alla, utom en, funnits i
cirka 15 år och är väl inarbetade.

Vi söker dig som gärna är specialist inom hundens och kattens sjukdomar även om det inte är ett krav.
Tycker du om att arbeta såväl självständigt som med kolleger och vill ha möjlighet att påverka din egen
lön? I så fall hoppas vi att du hör av dig till oss snarast.

Har du frågor så ring eller maila gärna:
• Ing-Marie Röstlund: 031-795 90 71, 0707-48 08 16, mail: ing-marie@djurklinikerna.se
• Marie Wilderoth: 031-13 32 34, 031-69 48 44, 0703-99 80 01, mail: marie@djurklinikerna.se

Ansökan skickas senast 1/6 2007 via mail (enl ovan) eller brev till:
Djurklinikerna.se, Att. Ing-Marie, Bangårdsvägen 27, 428 36 Kållered

Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.djurklinikerna.se

VI SÖKER EN SMÅDJURSVETERINÄR 
TILL GÖTEBORGSOMRÅDET
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SPECIALISTKOMPETENS

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:89 har SVS
den 8 oktober 2006 utfärdat intyg om
specialistkompetens i specifika ämnes-
områden, hundens och kattens sjuk-
domar för:

• Anne-Sofie Lagerstedt, kirurgi, kat B

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:89 har SVS
den 28 mars 2007 utfärdat intyg 
om specialistkompetens i specifika
ämnesområden, hundens och kattens
sjukdomar för:

• Görel Nyman, anestesi, kat A
• Susanne Åkerblom, kirurgi, kat B
• Susanne Åhman, dermatologi, kat B

PERSONNOTISER

Födelsedagar i juni 2007

NILS HENRIKSON, Falsterbo, 75 år 
den 3/6
BENGT-ÅKE HEDÉN, Linköping, 60 år
den 3/6

ULRICA BORG, Ystad, 90 år den 4/6
HÅKAN WINROTH, Uppsala, 50 år 
den 5/6
EVY ROSMAN, Töreboda, 70 år den 7/6
ELÖD SZANTO, Mariestad, 50 år den 9/6
BIRGER SCHANTZ, Knivsta, 75 år 
den 10/6
ÅKE RUTEGÅRD, Lidingö, 60 år den 10/6
JONAS CARLSSON, Kvänum, 50 år 
den 11/6
CHRISTINA AROSENIUS, Stockholm, 60 år
den 13/6
CHRISTINE BÖRJESSON, Hovmantorp, 
50 år den 16/6
JAN LUTHMAN, Morgongåva, 70 år 
den 17/6
CARLOS CONCHA, Chile, 70 år den 20/6
OLLE LJUNGBERG, Linköping, 75 år 
den 21/6
THOMAS ÅKERVALL, Ornö, 60 år 
den 22/6
LENNART JÖNSSON, Uppsala, 70 år 
den 25/6
JAN RABE, Laholm, 70 år den 25/6

Avliden
F överveterinär GÖRAN BRANDT har av-
lidit den 6 april 2007. Han föddes 1917
i Stockholm, avlade studentexamen där
1939 och veterinärexamen 1949. Han
var besiktningsveterinär i Ljungby
1950, i Långebro 1967 och övervete-
rinär vid kontrollslakteriet i Uppsala
1974 samt i Långebro 1978 från vilken
tjänst han pensionerades 1982.
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1 23 JANUARI 3 JANUARI
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3 6 MARS 13 FEBRUARI

4 27 MARS 6 MARS

5 18 APRIL 26 MARS
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MANUSSTOPP FÖR ARTIKLAR:
En vecka före senaste dag för annonsmaterial. 
Mer information finns på www.svf.se 

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2007
Sverige: 1 110 kronor + moms.*
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.

*Medlemmar i förbundet har 250 kronor i rabatt

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

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Bollnäs – ett långtidsvikariat 100 % (dnr 06-3541/07)

Eskilstuna – ett långtidsvikariat 100 % (dnr 06-3542/07)

Piteå – ett långtidsvikariat 100 % (dnr 06-3730/07)

Karlshamn – en tillsvidareanställning som stationschef 100 %
(dnr 06-3804/07)

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

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 23 maj 2007, om inget annat anges i
annonsen.

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