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❘ ❙❚ ledare

ÖRETAGANDE VETERINÄRER (FVF) har hållit sin första stämma under
våren, sedan bildandet i januari 2006. Det känns bra att kunna kon-
statera att cirka 400 medlemmar står bakom föreningens ändamål att

bland annat ”stödja och uppmuntra medlemmarna som veterinära företagare”
samt ”att verka för en rättvis konkurrens med jämlika villkor oavsett med-
lemmarnas förvärvsformer”.

Just denna senare formulering har hög aktualitet med anledning av den
nyligen presenterade utredningen om veterinär fältverksamhet och viss vete-
rinär yrkesutövning (Jo 2005:04). Här fokuseras på konkurrensneutralitet
och på sikt innebär förslaget att veterinärmarknaden privatiseras i hela lan-
det. Ur ett strikt företagarperspektiv är det utmärkt att det sker en öppning
för privat verksamhet inom områden som av hävd stått under statligt
beskydd som t ex djurskydd, smittskydd, jour och beredskap dygnet runt i
hela landet. Samtidigt måste man vara medveten om att förslaget innebär
att man slår sönder en sedan lång tid tillbaka väl fungerande beredskaps-
organisation. Det är viktigt att uppmärksamma de konsekvenser som följer
av ett sådant beslut, för såväl djur- och smittskydd som den enskilde veteri-
närens yrkessituation. Smarta samverkanslösningar mellan privat och statlig
verksamhet borde måhända undersökas närmare? Det finns ju exempel på
sådana samverkansformer på flera platser i landet.

Den pågående remisshanteringen skall vara slutförd i augusti. Reaktio-
nerna på förslaget blir spännande läsning – detta är en avgörande fråga för
organisationen av det svenska veterinärväsendet. 

Beträffande avtalet med Företagarna uttalade stämman en önskan om
fortsatt samarbete. Det finns en potential att utveckla sitt företagande genom
ett ökat utnyttjande av de professionella rådgivningstjänster som erbjuds.
Trenden är att veterinärer i allt högre utsträckning använder sig av denna
möjlighet. Våra medlemmar har under 2007 använt sig av den i samma
utsträckning som övriga medlemmar inom Företagarna (cirka 55 000). 

Vi vet att intresset att starta eget ökar bland yngre kolleger. Vi ska kunna
möta behoven och ge god service i veterinära företagarfrågor. Därför känns
det helt rätt när en yngre ”hungrig” kollega (Johanna Zwenson) 
nu blivit ledamot i den nya styrelse som valdes på stämman.

FVF har traditioner att förvalta från PVFs (privatprakti-
serande veterinärers förening) tid – en delförening inom 
SVF som nu håller på att upphöra. Att axla den 
manteln både förpliktigar och utmanar.

EVAMARI LEWIN
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❘ ❙❚ reportage

Älmhult – inte bara Ikea

TEXT OCH FOTO:
SUZANNE FREDRIKSSON

Älmhult är ortsnamnet som alltid
kommer att förknippas med Ikea.
Men den som tror att det är det enda
som finns där har helt fel. I Älmhult
finns nämligen numera en distrikts-
veterinärstation som bemannas av
Agneta Olofsson och Anette Blak
Nielsen. Två unga, energiska vete-
rinärer som i sann Smålandsanda 
är i färd med att bygga upp en väl 
fungerande verksamhet.

NÄR VETERINÄRTIDNINGEN anländer håller
stationschefen, Agneta Olofsson, på att kastrera
en honkatt och hon hänvisar till kollegan
Anette Blak Nielsen som sitter på kontoret och
planerar dagens fältverksamhet. Anette visar
runt i de nya lokalerna.

– Vi har ett behandlingsrum, ett ”multirum”
med tvätt, labb och dylikt, ett litet väntrum
och så kontoret här längst bort i korridoren där
inga patienter går förbi, berättar Anette. 

Lokalen är inrymd i en fastighet som ligger i
utkanten av centrala Älmhult. Hyresgästerna
delar på en del gemensamma utrymmen som

Anette Blak Nielsen och Agneta Olofsson har satt fart på den veterinära verksamheten i Älmhult.
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pentry och ett stort samlingsrum som kan
användas för kursverksamhet t ex. Något garage
är man inte begåvad med, men bilarna står i
alla fall under tak.

Man skulle kunna tro att färgsättningen är
specialgjord för distriktsveterinärerna med röda
dörrar och fönsterkarmar, men det är bara en
slump. Tidigare har det funnits någon form av
sjukvårdsverksamhet här, vilket fört det positiva
med sig att det fanns vatten och handfat i
behandlingsrummet redan från start.

NÄR AGNETA ÄR KLAR med sin katt ansluter
hon på kontoret. Hon berättar hur allt började.

– När den tidigare distriktsveterinären här i
Älmhult, Anders Lundgren, gick i pension var
man tvungen att ändra konceptet. Anders
hade, som så många före honom i den genera-
tionen, arbetet hemma. Det är inte så många
som vill ha det så längre och efterfrågan på
smådjurssjukvård ökar hela tiden. Man måste
ha en lämplig lokal helt enkelt. 

Under en kort period i april 2006 arbetade
Agneta parallellt med Anders. Men sedan fick
hon stå på egna ben. Hon kommer ihåg exakta
datum. 

– Den 28 april började jag jobba i fält själv.
Det var en massa strul med telefonuppkopp-
lingen i början och inte förrän i juli fick vi ett
fungerande Internet här, säger Agneta med en
suck.

Lokalen var helt tom vid inflyttning.
Planering och utformning har hon stått för
själv. Under senare tid har Anette varit med
och lite hjälp har man förstås fått från Ikea. All
inredning kommer – givetvis – därifrån. Så är
det i Älmhult.

AGNETA ÄR NÄSTAN ”inföding”. Hon kommer
från Nöttja i Ljungby kommun där hennes 
föräldrar tidigare drev en gård med smågris-
uppfödning. Hon har alltså en genuin lant-
bruksbakgrund. Innan hon började i Älmhult
arbetade hon som vikarie i Alvesta ett och halvt
år. Där är det gott om mjölkkor och det gav
nyttig erfarenhet på det området. 

Agneta tog sin examen 2005 och är den
yngsta stationschefen i landet. Hon visste
enligt egen utsago inte riktigt vad hon gav sig
in på när hon tog jobbet i Älmhult, ensam på
stationen. Av två utlysta tjänster tillsattes bara
en. Det var helt enkelt för få sökande.

– Att starta upp en ny station är helt jämför-
bart med att starta ett eget företag, säger
Agneta. Hon tillägger dock att hon inte backar
för chefskapet. Det är en del av jobbet som hon
vill utveckla. Hon är en engagerad person,
”patologiskt föreningsaktiv”, och var som stu-

Agneta i färd med att
kastrera en honkatt. Det är
en anhopning av sådana
operationer på våren. 

Man skulle kunna tro att färgerna i lokalen är specialbeställda, men så är inte
fallet.
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dent aktiv i VMF och innan hon påbörjade
veterinärstudierna även politiskt.

EFTER DEN RÄTT TUFFA uppstarten fick hon i
alla fall två semestervikarier till sommaren. Det
var redan omnämnda Anette och en norska,
även hon utbildad i Danmark. Anette trivdes
bra och stannade kvar. 

STATIONEN HAR ÄVEN en satellit i Markaryd.
Där finns erfarenheten i form av Karl Bertil

Josefsson som tog examen 1976. 
– Kalle har jobbet i bostaden och många 

av djurägarna är vana att åka dit. Vi vill inte
göra några stora förändringar i det avseendet
även om det blir lite schematekniskt pyssel 
och mycket pendlande mellan Älmhult och
Markaryd, säger Agneta. 

Hon berättar att det från början var svårt att
få patienterna att hitta till den nya lokalen i
Älmhult. Men efter den officiella invigningen
den 3 mars i år har det blivit bättre.  ”Alla” var
där när jordbruksminister Eskil Erlandsson,
bördig från länet, klippte bandet inför ca 200
åskådare.

– Jag bjöd in de kolleger som finns i regio-
nen, hundklubbar och ridklubbar med flera.
Jag vill att vi som jobbar här ska ha bra kontakt
med alla berörda, säger Agneta som också har
haft ett introduktionsmöte med djurskyddsin-
spektör och länsveterinärer.

NU NÄR DET VÄRSTA grovjobbet med att få
igång verksamheten är gjort har arbetsbelast-
ningen ökat markant. Våren innebär att många
vill ha sina katter kastrerade och det händer
även en hel del extra ute på gårdarna den här
årstiden. 

Honkattskastration är det mest avancerade
man utför kirurgiskt och dessa försöker Agneta
planera in på förmiddagarna. Eftersom det inte
finns någon assistent kan det hända att den
som ska ut på fält inte har hunnit iväg och kan
ge ett handtag om det behövs.

– Det finns stor efterfrågan på smådjurs-
sjukvård och vi kan avlasta djursjukhusen en
hel del ”analsäckar, öronskabb och vaccinatio-
ner”, men det förutsätter att det går att schema-
lägga innedagar. Vi skulle inte ha några pro-
blem att sysselsätta ytterligare en veterinär,
säger Agneta. 

– I början hade jag allt i huvudet, planering,
läkemedelsbeställningar, ombokning och så
vidare. Det går inte när vi är flera eller det
kommer en vikarie. Alla måste ha överblick
och kunna göra allt, säger Agneta och ber
Anette att visar det system de har för tidsbok-
ning. En enkel mall i datorn ersätter den lind-
rigt sagt fullklottrade, handskrivna, tidboken
man använde sig av tidigare.

DISTRIKTSVETERINÄRERNA i Älmhult täcker
in ett område som sträcker sig från Älmhults
och  Markaryds kommuner ner till Osby och
Skånes-Fagerhult ungefär. Några exakta grän-

Ungefär hälften av patienterna är lantbruksdjur. Malin Hjelmquist föder upp kött-
djur vid sidan av sitt arbete på Ikeas IT-avdelning. Hon är bekymrad över en ko
som inte vill bli frisk…

...och har ringt ut Anette för att återigen undersöka kon. Anette tror inte att det
är någon idé att fortsätta att behandla och råder Malin att avliva djuret.
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ser finns det inte. Patientunderlaget består till
hälften av lantbruksdjur och hälften smådjur
och hästar.  Så många hästbesök blir det dock
inte, vilket upplevs som bekymmersamt.
Hästfallen ökar så smått, men inte i den takt vi
önskar, säger Agneta.

– Vi skulle verkligen vilja jobba mer med
hästar. Det är lite synd att vi i stort sett bara får
”kolikfall på jourtid” eftersom det är svårt för
oss att utvecklas och få erfarenhet då. 

Vi jobbar på att bygga upp vår kompetens
på hästsidan. Hur mycket får framtiden och
bemanningssituationen utvisa.

IDAG ÄR DET ANETTE som har jouren och hon
ska bland annat besöka en gård som föder upp
köttdjur. Trots att Anette inte alls har någon
lantlig bakgrund, hon kommer från Köpen-
hamn, är hon inte ”bange” vare sig för kor eller
att bo ensam i skogen.

– Kor ligger mig varmt om hjärtat, jag tycker
verkligen om att jobba med dem, säger hon
och berättar lite om den gård vi ska till.

– De har så fina och snälla djur där. Deras
djur är så ompysslade och vana att man håller
på med dem att det ofta går väldigt lätt att
behandla dem. 

Hon är inte riktigt glad över den här resan,
för hon misstänker att hon måste ge beskedet
om att avlivning är enda utvägen för en äldre
ko som haft återkommande febertoppar och
magrat betänkligt efter att tidigare drabbats av
vasst. 

UNDER VÅR BILFÄRD hinner Anette berätta
lite om hur det är att arbeta i ett litet samhälle
som Älmhult. Kontrasten mot Köpenhamn är
stor, inte minst boendet. 

– Jag bor ensam med min lilla hund Milou
mitt ute i skogen. Huset jag hyr möblerat är
alldeles för stort för mig egentligen, soffgrup-
pen rymmer minst tio personer. Jag trivs, men
i vintras var det väldigt mörkt. När stormen
Per drog fram och strömmen gick var det inte
så kul.

– Det är svårt att komma in i någon um-
gängeskrets och lära känna folk privat.  Att t ex
delta på någon hundkurs eller liknande är näs-
tan omöjligt med de arbetstider vi har. Som
veterinär är det många som känner igen mig
förstås och det finns väl en och annan bonde
som har insett hur praktiskt det skulle vara att
ha en veterinär på gården…

Hur kom det sig att du sökte jobb i Sverige?

– Jordbruksverket hade en informationsträff
för oss på KVL när det började bli dags att söka
sommarvikariat 2006. Jag visade intresse för att
jobba i Sverige och fick massor av förslag. Att
det blev just Älmhult beror bland annat på 
att det bara tar två timmar att åka hem till
Köpenhamn och att jag gillar att jobba med
Agneta. Det är intressant att få vara med och
bygga upp stationen från början. Här får jag
verkligen göra precis allting. 

– Det finns en älgsafari här och en av de allra
första dagarna jag var i tjänst ringde de och
ville att jag skulle komma och undersöka en älg
som led av diarré… Det var en ny upplevelse,
säger Anette och skrattar. 

VARKEN HON ELLER AGNETA är ”bange”. I
sann Smålandsanda jobbar de på för att åt-
minstone några ska veta att det finns mer i
Älmhult än Ikea.  ■

Både Anette och Agneta är
bekymrade över att de har
så få hästpatienter. Det är
svårt att utvecklas då.

Anettes hund Milou, en dansk-svensk gårdshund, är med överallt.
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I samband med fallen av fågel-
influensa på vilda fåglar i Sverige 
och andra europeiska länder under
våren 2006, och även de fall som
då uppträdde hos fjäderfä (t ex
hägnade änder och annan uppföd-
ning av fågel för utsättning till jakt)
aktualiserades frågan om massav-
livning av fjäderfä vid sjukdomsut-
brott. Vid de nordiska samrådsmö-
ten som hölls om fågelinfluensan
konstaterades att synsättet skilde
sig en del mellan länderna. Detta
ledde till att en grupp som skulle ta
fram gemensamma riktlinjer utsågs.
Artikeln baseras på det dokument
som då togs fram, men har förkor-
tats och även bitvis utökats med
mer forskningsrelaterad information.

BAKGRUND
Om Sverige eller något annat land inom
EU drabbas av ett utbrott av epizootisk
fjäderfäsjukdom kan man utgå ifrån att
detta kommer att innebära avlivning av
drabbade flockar, eventuellt även av
flockar där sjukdom misstänks men
ännu inte har bekräftats (Figur 1). Detta
är i sig inget nytt, avlivning av hela 
fjäderfäflockar på gården har under de
senaste decennierna gjorts både vid
sjukdomsutbrott (t ex vid salmonella-
infektion eller Newcastlesjuka) och av
djurskyddsskäl. Avlivning av så kallade
”uttjänta” värphöns direkt i stallet, som

ett alternativ till att skicka djuren till
slakt, har också blivit vanligare på senare
tid. Hittills har två metoder varit de för-
härskande i Sverige i samband med
smittskyddsavlivningar av fjäderfä i större
skala: gasavlivning med cyanväte respek-
tive med koldioxid. Båda dessa metoder
har sina för- och nackdelar, vilka tas upp
i artikeln. Vid de utbrott av fågelin-
fluensa som setts i Europa under senare
år har gasavlivning med koldioxid varit
den helt dominerande metoden.
Forskning på området pågår i flera län-
der, bland annat i Sverige, Danmark,
Nederländerna och Storbritannien.
Denna forskning rör främst olika typer
av gasavlivningssystem, såsom koldioxid,
argon och kväve. Inom den brittiska
forskningen tittar man också på möjlig-

heten att använda någon typ av skum
för att fördela olika gaser jämnare i
hönshuset. Denna verksamhet befinner
sig dock fortfarande på experimentstadiet.

Representanter från samtliga nordiska
länder har medverkat vid framtagandet
av det policydokument som följande
genomgång grundar sig på. Intentionen
är att dokumentet ska vara dynamiskt,
dvs uppdateras när ny kunskap erhållits
eller nya metoder utvecklats. Dokumen-
tet baseras på befintligt regelverk och
praktiska erfarenheter från fjäderfäav-
livning i större skala i olika länder, samt
på tillgängliga forskningsresultat. Det
finns också ett antal internationella
dokument som är relevanta i samman-
hanget. Exempelvis har EGs slakt- och
avlivningsdirektiv (93/119) och OIEs

CHARLOTTE BERG, leg veterinär, docent, BO ALGERS, leg veterinär, professor, 
SOPHIE ATKINSON, agronom, doktorand, TOMASZ DZIECIOLOWSKI, leg veterinär, veterinärinspektör

och LENA BJÖRNEROT, leg veterinär, ställföreträdande veterinärchef, internationella djurhälsofrågor.*

Akut avlivning av fjäderfäflockar vid sjuk-
domsutbrott

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel

➤
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FIGUR 1. Om Sverige eller något annat land inom EU drabbas av ett utbrott av epizootisk
fjäderfäsjukdom kan man utgå ifrån att detta kommer att innebära avlivning av drabbade
flockar.
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rekommendationer för landlevande djur
(OIE Terrestrial Animal Health Code
2005) beaktats, samt även EUs expert-
organ EFSAs rapport om avlivningsme-
toder från 2004 (2) och EFSAs rapport
om djurhälso- och djurskyddsaspekter
på fågelinfluensa från 2004 (EFSA-Q-
2004-075). Av intresse i sammanhanget
är att EG-direktivet, som är bindande
för samtliga medlemsstater, listar ett
antal metoder som får användas vid
avlivning i samband med slakt eller
djurskyddsrelaterade avlivningar (Bilaga
C i direktivet), men lämnar fältet rela-
tivt öppet för användningen av andra
metoder än de listade i samband med
just smittskyddsrelaterade avlivningar
(Bilaga E). Dock kvarstår grundkravet
att de metoder som valts ska skydda dju-
ren från onödig stress, smärta eller
lidande.

SMITTSKYDD OCH SJUKDOMS-
BEKÄMPNING
När fjäderfä avlivas under ett sjukdoms-
utbrott är huvudsyftet att uppnå effektiv
sjukdomsbekämpning, dvs att hindra
vidare spridning av sjukdomen ifråga.
Följaktligen är en avgörande faktor vid
valet av avlivningsmetod att metoden är
effektiv ur ett smittskyddsperspektiv.
Detta innebär att man kan bli tvungen
att använda sig av metoder som annars
inte är tillåtna för avlivning av fjäderfä.
Dock måste även andra aspekter än
enbart smittskydd tas med i beslutet. I
praktiken måste beslut om lämplig
avlivningsmetod fattas för varje enskild
besättning, eftersom förutsättningarna
varierar stort. 

DJURSKYDD
Konsekvenserna ur djurskyddssynvinkel
måste övervägas noga. De potentiella
djurskyddskonsekvenserna anses så all-
varliga att de tas upp även i en särskild
OIE-rapport (7), och den metod som
väljs bör innebära så lite stress, smärta
eller lidande som möjligt. I grunden bör
man eftersträva samma djurskyddsnivå
vid akuta smittskyddsavlivningar som
vid planerade avlivningar eller vid slakt.
Detta innebär att en avlivningsmetod
bör antingen leda till omedelbar död,
till omedelbar bedövning följd av död
eller till en lugnande effekt som följs av

döden, eller till döden hos djur som
redan är bedövade/medvetslösa. Följande
genomgång visar dock att det sällan är
riktigt så enkelt i praktiken. 

ARBETARSKYDD
Arbetarskyddet är en central del i diskus-
sionerna. Den metod som väljs måste
vara säker för den personal som genom-
för avlivningen, både vad gäller att inte i
sig innebära onödiga risker för dem som
arbetar med avlivning, och genom att
inte riskera att sprida sjukdomen till
människa, om det rör sig om en zoonos.

UTBILDNING AV PERSONAL
Oavsett vilken metod som väljs, är det
viktigt att den personal som är inblan-
dad är väl utbildad för sin uppgift och
duktig på att utföra den (6). Grund-
läggande utbildning bör helst omfatta
tekniska aspekter (hur de olika metoderna
ska genomföras rent tekniskt), praktiska
aspekter (reservmetoder, logistik etc),
djurskyddsaspekter och även psykolo-
giska aspekter (avliva och sedan hantera
stora mängder döda fåglar är ofta ytterst
mentalt påfrestande). Dåligt utbildad
personal är en riskfaktor för misslyckade
avlivningar, vilket kan resultera i allt
från mänsklig frustration och ilska eller
djurskyddsproblem till ineffektiv smitt-
bekämpning eller t o m spridning av
sjukdomen. Det är tillrådligt att alltid
ha en erfaren veterinär närvarande under
hela avlivningsprocessen. 

Under ett större sjukdomsutbrott kan
det vara svårt att snabbt hitta ett till-
räckligt stort antal veterinärer med om-
fattande fjäderfäerfarenhet. En plan för
att snabbt kunna utbilda veterinärer som
i vanliga fall arbetar med stordjurs- eller
smådjurspraktik bör därför övervägas. 

TILLGÄNGLIGHET
I samband med epizootiutbrott är det
viktigt att avlivning kan ske så snart som
möjligt, när beslut väl har fattats. Det
pågår därför ett arbete med att kartlägga
vilken typ av utrustning som finns till-
gänglig var någonstans i landet, så att
logistiken kan fungera i en akut situa-
tion. Även kostnadsaspekten måste
beaktas. I Sverige finns i dagsläget inga
statliga lager av t ex gas för avlivning av
fjäderfä i händelse av sjukdomsutbrott.

Det finns inte heller (till skillnad från
flera andra EU-länder) några bindande
kontrakt med företag som mot en årlig
ersättning förbundit sig att hålla bered-
skap för ändamålet.

SYNPUNKTER PÅ ATT INVOLVERA
DJURÄGAREN 
Ägaren till flocken ifråga kan ibland vara
till hjälp i sammanhanget, men man bör
ha i åtanke att det ofta är mycket trau-
matiskt för djurägaren att bevittna avliv-
ningen av fåglarna. Om möjligt är det
ofta bättre att inte involvera djurägaren
i själva avlivningen.

TECKEN PÅ KORREKT BEDÖVNING
OCH AVLIVNING
Under förlust av medvetande försvinner
vanligen reflexerna gradvis. Man bör
vara medveten om att närvaron av
reflexer inte nödvändigtvis indikerar
medvetande, utan snarare är en indika-
tion på hur djup medvetslösheten är. 

Fjäderfä uppvisar ofta starka muskel-
reflexer. Exempelvis är kraftigt flaxande
med vingarna eller springande benrörel-
ser förväntade tecken på att hjärnan inte
längre kontrollerar kroppen, t ex efter
korrekt utförd bedövning med bult-
pistol eller efter halsdislokation.

Kunskapen om smärtfysiologi och
om hur fåglar (och andra djur) reagerar
under olika bedövnings- och avlivnings-
metoder förbättras kontinuerligt. Det är
därför viktigt att den personal som
genomför avlivningarna har fått upp-
daterad information, för att kunna
bedöma om de metoder som används
resulterat i förväntade och acceptabla
fysiologiska reaktioner under bedövning
och avlivning. Om så inte är fallet måste
avlivningen omedelbart avbrytas.

ACCEPTABLA METODER FÖR
BEDÖVNING OCH AVLIVNING
Bedövning
Slag i huvudet
Denna metod är snabb och effektiv om
den genomförs på ett korrekt sätt.
Ordentlig praktisk träning och instruk-
tioner till personalen är mycket viktigt.
Beroende på djurslag och storlek på
fågeln kan man antingen använda en
käpp för att slå fågeln i bakhuvudet,
eller greppa fågeln runt kroppen och

➤
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med ett snärtigt slag slå dess huvud mot
ett fast föremål, t ex en bordskant. När
mer än enstaka fåglar ska bedövas på
detta sätt är den senare varianten ofta att
föredra. Dock är metoden i allmänhet
inte lämplig för större flockar, eftersom
den är tidsödande, tröttande och kräver
relativt mycket personal. Metoden är
därför främst lämplig för små besätt-
ningar. Efter bedövningen kan fåglarna
avlivas genom halsdislokation eller
avblodning.

Elektrisk bedövning
Små handhållna elektriska bedövnings-
apparater finns kommersiellt tillgängliga
(Figur 2). De används vid småskalig
slakt och är relativt enkla att använda på
alla typer av fjäderfä. Sådana bedövare
kan också lätt monteras på väggen för
att göra det enklare att snabbt bedöva
ett större antal djur. Denna typ av bedö-
vare är lämpliga att använda till små
eller medelstora besättningar. Elektrisk
bedövning är också en av de få metoder
som i praktiken står till buds för bedöv-
ning inför avlivning av strutsfåglar.

I vissa länder finns mobila avlivnings-
containrar med vanliga system för el-
bedövning i vattenbad för avlivning av
fjäderfä att tillgå. I dessa fall följs el-
bedövningen direkt av en automatisk
roterande kniv för avblodning. Sådana
mobila containrar kan avliva ett relativt
stort antal fåglar och kan därför vara
användbara till medelstora besättningar,
men de kan vara svåra att rengöra och
desinficera, och att flytta dem mellan
besättningar kan anses vara en smitt-
skyddsmässig risk.

Bultpistol
Bultpistoler speciellt utformade för fjä-
derfä finns kommersiellt tillgängliga.
Beroende på vilket djurslag det gäller
kan en plan eller en konformad icke-
penetrerande bult användas. Under
icke-akuta situationer ska bedövning
med bultpistol åtföljas av avlivning med
någon annan metod, så som halsdisloka-
tion eller avblodning. Den skallskada
som bulten åstadkommer är dock van-
ligen tillräcklig för att leda till döden
hos fågeln. I en akut situation med
smittskyddsbetingade avlivningar kan
man därför överväga att utesluta avblod-

ningen. Man måste komma ihåg att
bedövningsmetoder som förstör fågelns
hjärna, såsom bultpistol eller slag i
huvudet, inte kan används om man
senare har för avsikt att undersöka CNS
av sjukdomsdiagnostiska skäl. Bultpistol
är en väl beprövad bedövningsmetod för
strutsfåglar, och skulle sannolikt komma
till användning ifall avlivning av strutsar
i större skala skulle krävas av smitt-
skyddsskäl.

Koldioxid
Även koldioxid kan användas för bedöv-
ning av höns och kalkoner, vilket till
exempel sker vid vissa slakterier. I prak-
tiken är användningen av gasen i smitt-
skyddssammanhang sådan att gasen då
används för kombinerad bedövning och
avlivning, se följande stycken.  

Avlivning
Avblodning
Död genom snabb avblodning efter att
båda karotisartärerna öppnats är stan-

dardprocedur vid slakt av fjäderfä, och
kan naturligtvis användas även vid akuta
avlivningar, om det inte bedöms vara
olämpligt från smittskyddssynpunkt.
Avlivning som inte medför avblodning
är vanligen att föredra vid utbrott av
smittsamma sjukdomar. Avblodning
kan göras genom att man skär av blod-
kärlen (inklusive båda jugularvenerna)
manuellt med en kniv, för ett litet antal
fåglar, automatiskt med hjälp av en rote-
rande kniv, för medelstora besättningar,
eller genom komplett dekapitering.

Halsdislokation
Halsdislokation är en metod som ofta
används av fjäderfäproducenter för att
avliva sjuka eller skadade djur under
uppfödningen eller produktionsperioden
(Figur 3). Halsdislokation ska genom-
föras genom att man snabbt sträcker och
vrider djurets hals, i syfte att åstad-
komma en separation av halskotorna
och ruptur av blodkärlen. Om disloka-
tionen uppstår i halsens översta del, ➤
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FIGUR 2. Bedövning av enskilda fjäderfän kan göras genom användning av torr el (bilden).
Metoden kan t ex användas för bedövning före avlivning genom halsdislokation. Metoden
förekommer även i samband med normalslakt, där avlivning sker genom avblodning. 
I dagsläget krävs då dispens från Djurskyddsmyndigheten, men metoden är föreslagen
att bli allmänt tillåten.
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mellan skallen och första halskotan, kan
skador på hjärnans nedre delar uppstå,
vilket leder till omedelbar medvetslöshet
och död. Om dislokationen uppstår
något längre ned finns dock en uppen-
bar risk att omedelbar medvetslöshet
inte erhålls. Detta är orsaken till att
bedövning ska göras före halsdisloka-
tion. För mycket små kycklingar, under
ca två veckors ålder, anses halsdisloka-
tion kunna utföras på ett acceptabelt
sätt utan föregående bedövning. 

Vid avlivning av värphöns, slaktkyck-
lingar eller andra fåglar med en kropps-
vikt upp till 3 kg (5 kg om personalen är
erfaren och väl utbildad), kan halsdislo-
kation vanligen utföras manuellt utan
särskild utrustning, vilket är en av meto-
dens fördelar. Att genomföra detta på ett
begränsat antal djur är vanligen inget
problem, men om antalet stiger blir
arbetet mer ansträngande.

För stora fåglar, såsom gäss, är det
ofta nödvändigt att använda mekaniska
hjälpmedel. Detta kan göras genom att
man använder en tjock trä- eller metall-
käpp som läggs tvärs över fågelns hals,
alternativt en form av trubbig giljotin-
liknande utrustning. Ordentlig utbild-
ning av personal är viktigt innan avliv-

ning med hjälp av halsdislokation
genomförs. Metoden är lämplig för små
flockar, men kan ibland användas även
för medelstora flockar när fungerande
alternativ saknas. Halsdislokation anses
inte vara en estetiskt tilltalande metod.

Maceration
Maceration, som genomförs genom att
kycklingarna placeras i en homogenisa-
tor med en snabbt roterande kniv eller
slagor, används kommersiellt för att
avliva halvkläckta, missbildade kyck-
lingar eller tuppkycklingar av värphy-
brid på kläckerier. Om metoden tilläm-
pas korrekt leder den till omedelbar död
hos kycklingarna. Maceration kan
användas under ett sjukdomsutbrott för
avlivning av daggamla (upp till 72 h
gamla) kycklingar på kläckerier.

Avlivningsvätska
Att avliva fåglar genom injektion med
barbituratlösning (pentobarbitalnatrium)
är mycket tidsödande. En mycket snabb
effekt ses när vätskan injiceras intrave-
nöst, men detta kräver skicklig personal.
När vätskan injiceras intraperitonealt
kan vissa individer reagera, eftersom
substansen är irriterande, och det finns

rapporter från praktisk verksamhet som
visar att det kan ta relativt lång tid innan
fåglarna dör efter injektionen. Det går
vanligen något snabbare om vätskan
injiceras i levern, men även detta kräver
tränad personal. Ifall injektionen av
misstag ges in i en luftsäck innebär detta
ett djurskyddsproblem, eftersom det är
smärtsamt och ineffektivt. Mot bak-
grund av dessa fakta rekommenderas
avlivningsvätska endast i samband med
avlivning av mycket små fjäderfäflockar
eller när andra metoder inte kan använ-
das, t ex på grund av blod- eller väv-
nadsprovtagning för senare analys. För
gäss och ankor finns dock endast ett
begränsat antal alternativ. Följaktligen
kan injektion med avlivningsvätska
under vissa förutsättningar anses vara ett
lämpligt val för dessa arter.

Även andra typer av farmaka vilka
används inom veterinärmedicinen kan
övervägas i samband med avlivning av ett
litet antal fåglar. En kombination av seda-
tiva (t ex xylazin + ketamin) kan användas
för att inducera medvetslöshet, och spe-
cifika preparat som T61 kan användas
för att avliva medvetslösa fåglar.

Koldioxid (CO2)
CO2 är en gas som används kommer-
siellt för att bedöva slaktkycklingar och
kalkoner före slakt. Beroende på gasens
koncentration och varaktigheten av
exponeringen kan gasen vara dödlig.
CO2 är en tung gas som särskilt i högre
koncentrationer har visats vara obehag-
lig för fåglarna då den ger upphov till
negativa reaktioner (2). Det rör sig
framför allt om respiratorisk stress i
form av andningspåverkan med kippande
efter luft, ett obehag som enligt vissa
forskare endast kan anses vara milt–
måttligt hos fjäderfä (5), men som av
andra anses mer allvarligt (8, 9). Även
om metoden är omdiskuterad, används
den för närvarande kommersiellt i stor
utsträckning och är generellt accepterad,
särskilt i samband med avlivning på
grund av sjukdomsutbrott (3). För att
undvika en del av de negativa effekterna
har en metod utarbetats där fåglarna
först utsätts för en lägre koncentration
av CO2 (ca 40 %) för att inducera med-
vetslöshet, och sedan för en högre kon-
centration (ca 80 %), eftersom aversion

➤
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FIGUR 3. Halsdislokation är en metod som kan användas för avlivning av fjäderfä som
först bedövats med annan metod. Metoden är främst användbar för avlivning av ett
mindre antal fåglar.
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inte är ett problem hos fåglar som redan
är medvetslösa. Denna teknik används
exempelvis i samband med bedövning
inför slakt på slakterier. Det är dock
känt att tecken på aversion kan ses redan
vid en koncentration på 40 procent.

Vidare är det inte nödvändigt att
exponera fåglarna för en koncentration
så hög som 80 procent för att avliva
dem. Det finns rapporter om att fåglarna
dör redan vid avsevärt lägre koncentra-
tioner, såsom 40 procent, om expone-
ringstiden är tillräckligt lång (4). Oaktat
detta rekommenderar vissa forskare
höga slutkoncentrationer, särskilt när
CO2 används direkt i stallar, där proces-
sen är mindre väl kontrollerad. Genom
att använda höga koncentrationer av
gasen räknat gentemot husets volym kan
man åtminstone i viss utsträckning
kompensera för förluster relaterade till
dålig tätning eller ojämn fördelning av
gasen i huset. Ur djurskyddssynvinkel är
det viktigt att samtliga fåglar avlivas
snabbt, och man kan därför argumentera
för att höga koncentrationer ska använ-
das i slutskedet för att vara på den säkra
sidan.

Användning av CO2 till vattenlevande
fåglar, såsom gäss och ankor, är kontro-
versiellt. Det finns rapporter som visar
att metoden är effektiv så till vida att
fåglarna verkligen dör. Dock indikerar
flera rapporter att den tid det under fält-
mässiga förhållanden tar innan fåglarna
blir medvetslösa och dör är avsevärt
längre för dessa arter än för höns och
kalkoner, vilket ger upphov till frågor
kring djurskyddet. Om möjligt bör där-
för andra metoder väljas för ankor och
gäss.

CO2 på kläckerier
CO2 som avlivningsmetod används
kommersiellt för att avliva halvkläckta,
missbildade kycklingar eller tuppkyck-
lingar av värphybrid på kläckerier.
Kycklingarna placeras direkt i en liten
behållare med en hög koncentration av
CO2. Metoden kan användas under ett
sjukdomsutbrott för avlivning av dag-
gamla (dvs <72 h gamla) kycklingar på
kläckerier. Eftersom daggamla kycklingar
tycks vara mer tåliga för CO2 än äldre
fåglar bör koncentrationen av CO2 vara
minst 90 procent.

CO2 i små behållare
I vissa länder avlivas uttjänta värphöns
genom att de placeras i relativt små eller
medelstora behållare, av typen ”soptunna
med hjul”, som dras genom gångarna
mellan burraderna (Figur 4). Koncen-
trationen av CO2 är relativt hög (50 %
eller högre), och endast ett begränsat
antal fåglar i taget placeras i tunnan. Så

snart fåglar i ett lager bedöms ha dött
placeras ett nytt lager fåglar ovanpå
dessa, osv tills tunnan är full. Tunnan
töms sedan på döda fåglar, och proces-
sen börjar om. Denna metod kan ifråga-
sättas ur djurskyddssynvinkel på grund
av den direkta exponeringen för höga
koncentrationer av CO2 och också ur
ett etiskt perspektiv. Man kan dock utgå ➤
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FIGUR 4. Avlivning av höns med koldioxid i liten behållare av soptunnetyp. Bilden tagen 
i samband med utbrott av Newcastlesjuka i hobbyhönsbesättningar i Kalifornien
2002–2003.
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FIGUR 5. Avlivning av höns i större koldioxidcontainer. Bilden tagen i samband med
utbrott av Newcastlesjuka i Kalifornien 2002–2003. 
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från att toleransen för detta skulle vara
större i en smittbekämpningssituation
än när det gäller planerade avlivningar
av uttjänta värphöns. Kunskaperna om
metoden är begränsade, och en mer
detaljerad utvärdering av metoden ur
djurvälfärdsperspektiv behövs.

Metoden kräver bara små mängder
CO2 och utrustningen är inte dyr.
Systemet kan utrustas med förvärmning
av gasen, innan den når behållaren.
Jämfört med gasavlivning i stallet är för-
delen då att fåglarna inte utsätts för kall
gas, och man får inte heller något pro-
blem med höga ljud. En nackdel är att
fåglarna måste infångas före avlivning,
och systemet kan främst anses lämpligt
för små till medelstora besättningar. Det
kan också övervägas vid avlivning av
burbesättningar, där stallavlivning med
gas kan vara svårt. Om behållare flyttas
mellan besättningar är noggrann ren-
göring och desinfektion nödvändig.

Andra typer av behållare har utveck-
lats, t ex ett system med medelstora con-
tainers, med betydligt större kapacitet.
Detta system fungerar enligt samma
principer som soptunnemodellen, för-
utom att containrarna placeras på gårds-
planen utanför hönshuset, och fåglarna
bärs för hand till containern (Figur 5).

CO2 i flödescontainer  
Ett danskt företag, ägt av äggproducen-
ter, har låtit konstruera en CO2-contai-
ner för avlivning av uttjänta värphöns,
designad för att förbättra avlivningshas-
tigheten och djurskyddet i denna pro-
cess. Hönorna placeras i containern
direkt på ett transportband (Figur 6). I
likhet med vad som sker på slakterier
som använder CO2-bedövning tas fåg-
larna sedan först genom en lägre kon-
centration av CO2 där de blir medvets-
lösa, och sedan till containerns nedre
delar där gaskoncentrationen är högre
och fåglarna följaktligen dör. Skillnaden
i koncentration är en följd av att CO2 är
en tung gas, vilket medför att halten är
högre, runt 50–60 procent, i contai-
nerns lägst belägna delar. Efter detta förs
fåglarna med hjälp av ett annat trans-
portband ut ur containern och direkt till
en kvarn. Enligt företaget har anlägg-
ningen en kapacitet på cirka 4 000 höns
i timmen, vilket gör den tänkbar för

medelstora till stora besättningar. 
Systemet kräver relativt små mängder

CO2 och gasen är tempererad. Även om
genomströmningen av fåglar är relativt
hög kvarstår problemen med att fånga
djuren i huset och bära dem ut till 
containern. Av detta skäl kan systemet
främst anses lämpligt för medelstora
flockar. En annan tänkbar nackdel i
samband med sjukdomsutbrott är
smittskyddet, eftersom ett system som
körs från gård till gård och kommer i
nära kontakt med fåglarna kommer att
kräva noggrann rengöring och desinfek-
tion. En fördel skulle vara den slutna
transporten. I dagsläget finns bara en
container av denna typ kommersiellt
tillgänglig.

Gasavlivning med CO2 i huset
Gasavlivning i hönshuset med CO2
används i vissa länder som ett alternativ
till slakt av uttjänta värphöns, speciellt i
regioner där slakteri saknas eller för
flockar som inte bedöms lämpliga för
transport eller konsumtion. Metoden
har också använts i vissa europeiska län-
der under utbrott av fågelinfluensa.
Metoden anses generellt acceptabel i
samband med smittskyddsavlivningar,
även om man är medveten om att den

har ett antal djurskyddsmässiga nack-
delar. Det faktum att CO2 är tyngre än
luft gör att den är mer lämpad för avliv-
ning av djur som inhyses på golvet
(slaktkyckling, kalkoner och i viss
utsträckning frigående värphöns), än för
fåglar som inhyses i flervåningssystem.
Metoden är bara lämplig om den bygg-
nad där fåglarna hålls kan tätas i tillräck-
lig utsträckning (se följande stycken). 

Metodens huvudsakliga fördel är att
fåglarna inte behöver fångas in före
avlivning. Detta gör det möjligt att avliva
ett större antal fåglar på kort tid, och
minskar också risken för att människor
exponeras för den smitta som är skälet
för avlivningen. Metoden är relativt
snabb, det finns studier som visar att det
tar högst 10–15 minuter från det att
gasen släpps på tills samtliga djur i ett
store hönshus inte längre visar tecken på
medvetande. Tiden beror bland annat
på husets storlek (volym) och antalet
parallella gasinsläpp och deras utform-
ning. Ökningen av CO2-halten i huset
sker gradvis, vilket är en fördel om man
vill minska risken för aversiva reaktioner.

Koldioxiden kan föras in i huset på
olika sätt. När flytande CO2 används
transporteras det till gården i tankbil
och förs in genom en smal slang. Den
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FIGUR 6. Avlivning av värphöns med hjälp av koldioxid i flödescontainer. Efter att ha
exponerats för koldioxid med koncentrationer runt 60 procent under tillräckligt lång tid
förs de döda hönsen direkt till en stor kvarn där de mals ner.
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gas som släpps på är alltså mycket kall,
ca -40°C, om den inte förvärmts på
något sätt. Risk finns för att djur som
befinner sig nära insläppet fryses ihjäl
(1). Förvärmning bör användas när så är
möjligt. Det har också observerats att
trycket av gasstrålen, om den riktas fel,
kan kasta fåglarna med stor kraft mot
bakomliggande väggar eller inredning
(1). För att uppnå en jämn fördelning av
gasen i huset kan flera parallella insläpp
användas, särskilt om det rör sig om
mycket stora hus eller avdelningar. För
att undvika att fåglar träffas av den
mycket kalla gasen som strömmar in
med högt tryck bör utrymmet närmast
gasinsläppet skärmas av innan avliv-
ningen påbörjas, t ex med hjälp av nät
som inte stör gasflödet men hindrar 
fåglarna. I mindre byggnader kan det
vara tillfyllest att låta en person gå in till
djuren och sjasa bort hönsen från
insläppet, alldeles innan gasen släpps på.
Dessa metoder kräver naturligtvis att en
person går in i huset innan gasen släpps
på, vilket kan ha arbetarskyddsmässiga
nackdelar beroende på typen av smitta.
Vidare förhindrar ingen av metoderna
att gasen träffar ströbädden vilket kan
leda till att stora mängder damm virvlar
upp och skrämmer hönsen. Alternativt
kan därför genomföringsröret placeras
eller vinklas så att varken djuren eller
ströbädden träffas av gasen.

Byggnaden ska tätas ordentligt, men
det måste finnas en möjlighet för den
luft som finns i byggnaden att strömma
ut, från byggnadens översta delar. Man
rekommenderar ofta en slutkoncentra-
tion av CO2 på närmare 80 procent
baserat på volymberäkningar, för att
vara helt säker på att samtliga fåglar
kommer i kontakt med dödliga nivåer
av gasen. Huset bör sedan lämnas på
detta sätt under minst en timme innan
ventilationen startas igen, och de döda
fåglarna sedan kan tas ut. En kortare
exponeringstid är vanligen tillräckligt
för att döda fåglarna, men ordentliga
säkerhetsmarginaler rekommenderas
(Figur 7). För att djuren ska exponeras
för avsedd mängd gas så snabbt som
möjligt bör övervägas om man med
tunn presenning eller liknande kan
stänga ner fåglarna på så låg nivå som
möjligt i byggnaden då koldioxidkon-

centrationen är störst där.
Avlivning av burhöns med hjälp av

CO2 i hönshuset har ifrågasatts av djur-
skyddsskäl, eftersom det kan vara svårt
att få en jämn fördelning av gasen i
huset.

När torris, dvs frusen CO2, används
kan den fördelas manuellt på golvet i
byggnaden. Detta kräver att gasmasks-
försedd personal går in i byggnaden, vil-
ket kan innebära risker både i relation
till gasexponering och till smittexpone-
ring. Att använda flytande CO2 istället
för gas minskar problemen med mycket
låga temperaturer och högt gastryck
närmast insläppet.

Kväve
Kväve är en inert gas, den är lukt- och
smaklös, inger inte någon känsla av and-
nöd och leder därför inte till några aver-
siva reaktioner hos fåglarna. Den kan,
om den blandas med CO2, användas för
avlivning av fjäderfä i containrar, även
om de praktiska detaljerna kring detta är
oklara. Då tempererat kväve inte är
tungt i förhållande till luft betyder det
att tätning av sådan container är viktig.

Försök har även gjorts att använda
flytande kväve för gasavlivning i huset,
för burhöns. När kväve är kallt är det
tungt. Flytande kväve kan föras in i
huset genom slangar i takets ventilations- ➤
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FIGUR 7. Avlivning med hjälp av koldioxid i hönshuset är en metod som minimerar kon-
takten mellan personal och fåglar, vilket kan vara mycket viktigt i samband med smitt-
skyddsavlivningar. Därtill minskar stressen för fåglarna eftersom de inte behöver fångas in.
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öppningar. Det är dock viktigt att när
kvävet når golvet i huset ska det vara i
gasform, inte flytande. Precis som med
CO2 är det svårt att inspektera proces-
sen genom ett fönster eller motsvarande,
eftersom den kalla gasen ger upphov till
dimbildning. 

Koncentrationen av kväve bör nå upp
mot 100 procent, vilket kan kontrolleras
genom att man uppmäter nivån av resi-
dualsyre till mindre än 1–2 procent.
Fåglarna dör efter ungefär 15–20 minu-
ter, men det kan sannolikt gå fortare
beroende på hur snabbt gasen kan admi-
nistreras och därigenom hur snabbt en
dödlig koncentration kan erhållas.
Kramper kan ses hos fåglarna under
processen, men dessa anses uppstå först
efter det att fåglarna förlorat medvetan-
det. Metoden bedöms kunna vara lämp-
lig för medelstora till stora besättningar.
Själva gasen är billig, men utrustningen
kan vara dyr.

Argon
Argon är en inert, tung, icke-explosiv
gas, som kan användas för avlivning av
fjäderfän och andra djurslag. I vissa 
länder används argon för bedövning
(och i praktiken även avlivning) av fjä-
derfä på slakterier. Argon anses vara en
djurskyddsmässigt bra gas, eftersom den
är luktlös och inte ger upphov till aver-
siva reaktioner. Den har visat sig fungera
bra för både höns, kalkoner, ankor och
gäss. Den anses också relativt säker att
hantera. Argon kan blandas med CO2
och användas för avlivning i containrar.
Gasen och den nödvändiga utrust-
ningen är tämligen dyr, och metoden
anses därför inte lämplig för avlivning 
i huset. Dock kan den vara användbar 
i mindre behållare för avlivning ute i
besättningar och sådana försök har
också gjorts, främst i Storbritannien.
Systemet omnämns då ”CGU” (contai-
nerised gassing unit). Det består i grun-
den av en stålbehållare i vilken två trans-
portmoduler kan placeras innan gasen
släpps på, och fåglarna snabbt dör.
Argon finns kommersiellt tillgängligt i
form av en typ av specialgas för svets-
ning (en premix av 80 % argon och 
20 % CO2), och en sådan gastub bör
vara tillräckligt för att avliva två stan-
dardmoduler med fjäderfä (cirka 600

slaktkycklingar) enligt de brittiska försö-
ken, med en residualsyrenivå om högst
fem procent. Inget sådant system finns
för närvarande kommersiellt tillgängligt
i Norden.

MINDRE ACCEPTABLA METODER
FÖR AVLIVNING
Kolmonoxid (CO)
Att använda ren kolmonoxid för att av-
liva fjäderfä anses effektivt. Det har dock
ifrågasatts om metoden är acceptabel ur
djurskyddssynvinkel, eftersom det har
rapporterats att konvulsioner förekom-
mer innan djuren blivit medvetslösa. 

Vanligen placeras fåglarna i behållare
med CO, eftersom gasavlivning i huset
skulle vara alltför riskfyllt för inblandad
personal. Den främsta anledningen att
inte använda CO är arbetarskydds-
riskerna, eftersom CO är dödligt vid
relativt låga koncentrationer och är
explosivt, vilket kan innebära betydande 
risker ur ett hälso- och säkerhetsperspek-
tiv. Huvudorsaken till att kolmonoxid
inte rekommenderas är alltså kopplad
till risker för människan. Om gasen kan
hanteras på ett säkert sätt, skulle meto-
den kunna anses acceptabel ur ett djur-
skyddsperspektiv. 

Hagelgevär
Att avliva fåglar genom skjutning med
hagelbössa är normalt inte att rekom-
mendera. Tamfjäderfä bör istället kunna
infångas eller hållas i en byggnad eller
inhägnas. Halvvilda fåglar som föds upp
i hägn för senare utsättning, och som då
utfodras av människan i ett visst område
kan eventuellt avlivas genom avskjut-
ning, men endast om infångning visat
sig vara icke framgångsrikt.

Teoretiskt kan skjutning med hagel-
gevär vara en acceptabel metod för avliv-
ning av vilda fåglar, i likhet med jakt.
Det har dock hittills inte funnits någon
anledning att använda metoden i sam-
band med misstänkta fall av fågelin-
fluensa, eftersom provtagning på sjuka
eller döda fåglar normalt inte kräver
avskjutning. Vidare kan det anses
kontraindicerat att jaga vilda fåglar med
gevär om man misstänker att en smitt-
sam sjukdom finns i området – det kan
i själva verket skrämma och sprida ut de
potentiellt smittbärande fåglarna över

större områden, och därigenom bidra
till att sprida sjukdomen. Att använda
känd kunskap för att bygga välkonstrue-
rade fångstfållor för vilda fåglar är van-
ligen ett bättre alternativ.

Cyanidgas
I vissa länder finns en tradition av att
använda cyanvätegas för avlivning av
fjäderfä direkt i husen i samband med
sjukdomsutbrott. Å andra sidan är
metoden förbjuden i flera EU-länder.
Även om metoden är relativt snabb
(mindre än tio minuter till döden inträ-
der), finns det studier som indikerar att
de kramper som ses hos en stor andel av
fåglarna uppstår innan medvetslöshet
inträder, vilket är ett djurskyddsproblem.
Enligt EFSAs rapport (2) kan gasen
också orsaka andningssvårigheter medan
djuren fortfarande är vid medvetande.  

Vidare är gasen mycket giftig. Bara
ett begränsat antal speciellt utbildade
personer har licens att använda cyanväte,
och användningen är även begränsad på
andra sätt. Inga människor utan korrekt
skydd och inga andra djur får vistas i
närheten av byggnaden, och tätning
måste genomföras mycket noggrant.
Användning av cyanväte i byggnader
leder inte till någon tryckhöjning eller
temperatursänkning.

Den huvudsakliga invändningen mot
användning av cyanväte är arbetar-
skyddsaspekterna. Det finns också in-
vändningar mot användningen av cyan-
väte ur ett konsumentperspektiv, och
under senare tid har regelverket kring
lagring och transport av cyanväte stra-
mats upp, bland annat av terrorbekämp-
ningsskäl. Det finns därför frågetecken
kring gasens fortsatta tillgänglighet för
djuravlivningsändamål, även om möj-
ligheten ännu så länge fortfarande finns
att i Sverige använda cyanväte för smitt-
skyddsavlivningar eller akuta djurskydds-
avlivningar när andra alternativ saknas.

Andra metoder
Det finns ett flertal metoder som gene-
rellt inte anses acceptabla, främst av
djurskyddsskäl men även för att vissa av
dem inte skulle kunna anses optimala ur
ett smittskyddsperspektiv. Ofta fram-
ställs det i media som om djurskydd och
smittskydd stod i motsatsförhållande till
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varandra, men bland veterinärer torde
det vara allmänt känt att metoder som
inte på ett snabbt och effektivt sätt av-
livar fåglarna inte heller är särskilt lämp-
liga ur smittskyddssynvinkel. Följande
metoder bör undvikas under alla förut-
sättningar: att placera fåglarna i plast-
säckar och bränna dem, att använda
oren kolmonoxid (bilavgaser) för gas-
avlivning, varje form av trubbigt våld
utom slag i huvudet för ett begränsat
antal fåglar, dränkning, kvävning samt
dekapitering av icke-bedövade fåglar.

SUMMARY
Emergency killing of poultry for 
disease control purposes 
This paper summarizes the various 
methods available for killing poultry
during outbreaks of epizootic or zoonotic
diseases, such as Avian Influenza. It is
generally acknowledged that from a
worldwide perspective, animal welfare
has often been severely compromised
during efforts to control such disease 
outbreaks, although there are methods
available which could have been con-
sidered both efficient from a disease 
control perspective and an animal welfare
perspective. The text is based on a docu-
ment produced after a Nordic meeting
on Avian Influenza in Copenhagen 2006. 
It is stressed that when choosing a suit-
able killing method, both disease control,
biosecurity, animal welfare and worker’s
safety aspects must be taken into
consideration. From a practical point of
view, a number of other aspects will also
influence the choice of killing method.
Furthermore, aspects such as the training
of staff to carry out the killings and 
questions related to involving the poultry
owner in the killing process are discussed.
Available methods for killing poultry are
listed and discussed with relation to prac-
tical aspects, biosecurity, animal welfare,
occupational hazards and other pros and
cons of each method. It is concluded that
a variety of methods for on-farm killing
of poultry during disease outbreaks are
available, and that several of them can be
considered acceptable from an animal
welfare point of view. Methods less or not
acceptable are also described. Further-
more, it is concluded that a separate 
decision regarding the method of choice

will have to be made for each farm in
each case of disease.
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I syfte att undersöka hästars utnytt-
jande av ligghall vintertid hölls och
utfodrades 28 islandshästar i en
kuperad inhägnad om ca fem hek-
tar. Hovavtryck i krattad spårsand
eller spårsnö framför en 200 m2

stor ligghall bedömdes två gånger
dagligen från oktober till juni.
Resultaten tyder på att hästar som
vistas i marker med naturliga väder-
skydd har ett marginellt behov av
ligghall under den kalla årstiden,
om djurtätheten är låg.

INLEDNING
Hästars och andra större tamdjurs väl-
färd och möjlighet att bete sig naturligt
är frågor som alltmer uppmärksammas i
Europa. 

Vad som är en god djurvälfärd är inte
i alla aspekter definierat eller fastställt 
i studier. Väl känt är dock att hästen 
har en god termoregulatorisk förmåga
med ett temperaturneutralt intervall för 
den vuxna hästen mellan ca +10°C till
–15°C. Under 15 minusgrader respektive
över tio plusgrader behöver metabolis-
men förändras för att alstra eller avyttra
värme (2).

En viss skillnad föreligger mellan
varmblodiga hästtyper med större kapa-
citet för att uthärda svår värme och raser
av kallblodstyp som är något mer ägnade
att klara svår kyla (6) (Figur 1).

Hur icke uppstallade hästar dispone-
rar sin tid är också tämligen väl studerat.

Flera studier har undersökt grupphållna
hästars tidsbudget vid fri utfodring
utomhus. Variationerna är små mellan
resultaten. Foderintag upptar 57–72
procent av tiden, stående vila 20–36
procent, liggande 1–10 procent. Ca tio
procent av tiden ägnas åt förflyttning
och interaktion med andra hästar (3–5). 

Vilandet pågår i pass om ca 20 minu-
ter. Enligt Kuhne uppträder inte liggande
vila varje dag men de flesta dagar låg
hästarna en till två gånger på ett dygn i
15–33 minuter långa pass. Kuhne fann
också att hästar vilar mer på sommaren
än på vinterhalvåret (5).

Hästars behov av byggt lä
En fråga där oklarheter finns är hästars
behov av byggt lä till skydd mot väder
och vind. Några studier har nyligen
åtminstone delvis adresserat frågan.
Djuren i dessa undersökningar hölls
dock i tämligen små hägnader där fod-
ringsplats, vatten och ligghall låg intill

varandra, varför det verkliga behovet av
en byggnad är svårt att bedöma. 

Mejdell studerade 40 islandshästar i
en 0,8 hektar stor hage på kalfjället 
600 m över havet under 23 vinterdagar.
Hästarna hade fri tillgång på rundbals-
hö utlagt invid en 126 m2 stor ligghall.
Under 28 procent av den observerade
tiden utnyttjades byggnaden av hästar
(7, 8).

Kuhne studerade tio arabiska fullblod
som hölls i en 1,5 hektar stor hage (5).
Inom ett 35 x 37 m stort område fanns
träd. Observationer av hästarnas aktivi-
tet och vistelseplats inom hagen gjordes
september till mars. Även i denna var
foderplatser, vatten och halmat utrymme
under tak närbelägna. Kuhne fann att
under ett år vistades hästar totalt i
genomsnitt tio procent av den tid de
vilade i eller invid ligghallen. Av den tid
de vilade liggande tillbringades dock
mindre än en procent i liggutrymmet
med tak. Hästar tillbringade i median
åtta minuter dagligen vilande i ligghallen.

Nilsson höll 8–18 dräktiga ston i en
0,45 hektar stor paddock med ligghall.
Stona tillbringade vardera 150–300
minuter per dygn, motsvarande 10–20
procent av tiden, i ligghallen. Denna
studie utfördes under mars–april i
Mellansverige (9).

Syftet med föreliggande studie var att
undersöka hästars utnyttjande av ligg-
hall vintertid i en miljö som möjliggör
ett mer naturligt beteende på grund av
större areal och kuperad och omväxlande
delvis skogbeväxt terräng.

MATERIAL
28 islandshästar, 0,2–32 år gamla, in-
gick i studien. Fyra hästar var dräktiga

MARIE SUNDQUIST, leg läkare, med dr och
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FIGUR 1. En viss skillnad föreligger mellan
varmblodiga hästtyper med större kapaci-
tet för att uthärda svår värme och raser av
kallblodstyp som är något mer ägnade att
klara svår kyla.
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och två ston hade föl vid sidan. En äldre
vallack ingick i flocken. Resterande 19
utgjordes av ett- till fyraåriga unghästar.
Flocken hölls i en kuperad inhägnad om
ca fem hektar bestående av hälften åker
och hälften gles tall- och lövskog på
sandbotten (Figur 2). Ett sluttande före
detta sandtag förelåg i det nordöstra
hörnet av hagen. I ena kortsidan av
inhägnaden fanns en halmad ligghall
om ca 200 m2 med två öppningar om 
3 x 2,5 m på ena långsidan. På ligg-
hallens yttervägg fanns två uppvärmda
vattenkoppar, saltsten och mineralfoder.
Vid hagens motsatta kortsida skedde ut-
fodring av hö eller ensilage i fri tillgång
på åkermark. Mellan utfodringsplatsen
och ligghallen fanns skog. Ligghallen
hade godkänts av djurskyddsinspektör.
Området omgärdas av tät tallskog.

METOD
Marken framför ingångarna till ligg-
hallen täcktes med sand som krattades
dagligen vid barmark. Förekomst av
hovavtryck i krattad sand eller spårsnö

framför, samt spillning i ligghall bedöm-
des två gånger dagligen, vid 8- respektive
20-tiden, under perioden 15 oktober
2005 till 15 juni 2006. 

Vid varje tillfälle av extrem väderlek
noterades minst två gånger var hästarna
vistades inom inhägnaden. Temperatur-
och nederbördsuppgifter inhämtades från
SMHIs närmaste väderstation, Drageryd
(10). Extrem väderlek definierades som
endera under 15 graders kyla eller kraftig
nederbörd i kombination med vindstyrka
av dignitet frisk vind eller kraftigare.

RESULTAT
Ligghallsutnyttjande
Under tiden 15 oktober – 6 maj förelåg
fyra tillfällen av enstaka hästspår ledande
in i hallen. Det gick inte att bedöma om
spåren kom från en eller möjligen två
hästar. Vid inget tillfälle förelåg spill-
ning i hallen. 

Efter den 6 maj ökade antalet hovspår
per dag snabbt och gick inte längre att
räkna. Rikligt med ny spillning förelåg
var dag. I slutet av maj kunde alla hästar
påträffas inne i hallen varje kväll och på
dagtid vid vindstilla väderlek. Under
denna period blev knottsvärmar synliga
i området.

Iakttagelser vid extrem väderlek
Under 20 dagar uppmättes temperatu-
rer under –15°C. I nio av dessa dagar
understeg temperaturen –20°C (Figur 3).

Vid 35 av 40 observationstillfällen
vid sträng kyla befann sig ca hälften av
hästarna stående i skogens nordvästra

➤
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FIGUR 2. Hästflocken i studien hölls i en kuperad inhägnad om ca fem hektar bestående
av hälften åker och hälften gles tall- och lövskog på sandbotten.

FIGUR 3. Daglig lägsta temperatur som uppmättes 15/10 2005–15/6 2006 vid Drageryds
väderstation av SMHI.
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kant och resten stående vid eller liggande
i fodret. Vid fyra tillfällen befann sig
djuren på vandring mellan foderplatsen
och vattenkopparna. Vid ett tillfälle
med kombination av sol och temperatur
under –20°C sprang alla hästar runt i
kort till mellantempo. 

Nederbördsmängden uppmättes till
342 mm under observationsperioden.
239 mm av denna nederbörd föll dagar
med minusgrader. Endast tre gånger
under perioden uppmättes frisk vind
eller kraftigare i samband med neder-
börd.

Vid tre tillfällen förelåg nederbörd
kombinerat med nordvästlig vind. Vid
dessa tillfällen stod alla hästar i små-
grupper inne i lågt belägna ytor i skogen
vid observationerna. Vid inget tillfälle
av extrem väderlek påträffades hästar i
ligghallen.

DISKUSSION
Studien genomfördes under en vinter
som kom att bli ovanligt kall med stora

nederbördsmängder, sammanlagt 342
mm varav 239 i form av snö. Ligghallen
nyttjades i princip inte alls under vinter-
perioden. 

Resultaten skiljer sig en del från
Kuhne, Mejdell och Nilssons fynd (5, 7,
8, 9). I samtliga dessa studier utnytt-
jades ligghallarna av de flesta hästar en
liten stund varje dag. Hagarna i dessa
undersökningar var dock mycket små.
Snarast hade det varit märkligt om 
hästar inte gått in i ligghallen när de 
vistades intill. Detta styrks av att vistel-

setiden i ligghallen var i stort sett
omvänt proportionell mot hagarealen.
Längst tid per dag, 150–300 minuter,
befann sig hästarna i ligghallen belägen i
den 0,45 hektar stora hagen (9) och kor-
tast tid, i genomsnitt ca 15 minuter, i
median 8 minuter dagligen, i Kuhnes
studie med 1,5 hektar stor hage (5). Ett
linjärt samband mellan antal hästar per
hektar och vistelsetid i ligghall framkom
när samtliga studier jämfördes med
varandra (Tabell 1).

Resultaten tyder på att i denna grupp ➤
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FIGUR 4. Studiens hästar hade ett marginellt behov av ligghall vintertid. Sommartid föreföll dock ligghallen ha en stor betydelse som
insektsskydd.

Hagareal Tid i ligghall Antal Antal hästar Referens
hektar minuter/dygn hästar per hektar

0,8 400 40 50 Mejdell 2002(7)
0,45 150–300 8–18 40 Nilsson 2006 (9)
1,5 8–15 10 6,6 Kuhne 2003 (5)
5 0 28 5,6 Aktuell studie 

Tabell 1. SAMBAND MELLAN ANTAL HÄSTAR PER HEKTAR OCH VISTELSETID I LIGGHALL I FYRA OLIKA STU-
DIER. TILLBRINGAD TID I LIGGHALLEN ÄR LINJÄRT KORRELERAD TILL BELÄGGNINGSGRADEN MÄTT I ANTAL

HÄSTAR PER HEKTAR. KORRELATIONSKOEFFICIENT 0,98. FÖR NILSSONS OCH KUHNES ARBETEN ANVÄNDES

MEDIANTIDEN FÖR DET REDOVISADE ANTALET MINUTER I LIGGHALLEN I BERÄKNINGEN.
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av hästar, hållna i ett större, delvis skog-
beväxt område med låg djurtäthet, före-
ligger ett marginellt till obefintligt
behov av ligghall vintertid och att häs-
tarna då föredrar naturliga väderskydd
(Figur 4). Hallen föreföll dock ha bety-
delse som insektsskydd på våren i denna
täta skogsterräng eftersom alla hästar då
kunde påträffas inne i hallen varje kväll
och även dagtid vid vindstilla väderlek.
Det är vid denna vädertyp som knottens
(Culicoides spp) aktivitet är som störst
(1, 11). Under den här perioden blev
även knottsvärmar synliga i området. 

Det vore av värde att utföra ytterligare
studier av ligghallsutnyttjande i olika
typer av hagmiljöer under olika årstider. 

TACK
Tack till Gisli Omarsson och Kjartan
Gunnar Jonsson för assistans med observa-
tioner samt till Torny Axell, SMHI för
hjälp med uttag av väderstatistik.

SUMMARY
The use of a built weather protection
for a group of horses
The aim of this field study was to assess
to what extent a herd of Icelandic horses
would use a building as weather protec-
tion in winter. 28 Icelandic horses
0.2–32 years of age were kept in a 10 acre
enclosure of half wood, half arable land.
A 200 square metre barn with heated
water cups, salt and mineral containers
on its outside wall, was located in one
end and forage was administered in the

other end of the meadow. Twice a day the
coarse sand or newly fallen snow in front
of the two barn entrances was raked and
assessed for traces of hooves and presence
of manure during the time period
October 15 2005 till June 15 2006. At
each extreme weather situation, e g tem-
perature below 5°F, strong wind and
heavy snowfall, the exact locations of all
horses were registered. Exact information
of temperature and precipitation was
recorded from the nearest official weather
station.

On four occasions from 15th of
October – 6th of May, single hoof tracks
were found leading in to the barn. No
horse was observed to use the barn at
times of extreme cold, wind or precipita-
tion. On no occasion manure was found.
After May the 6th however, the number
of hoof tracks increased daily and in the
end of May most horses used the barn on
a regular basis, particularly at sunset and
dawn, which correlates to increased
insect activity. 

The conclusion was that horses held in
a semi natural enclosure with low animal
density seem to have very limited or no
requirement of a building for weather
protection in winter.
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Lönestatistik 2006
PRIVATA OCH STATLIGA SEKTORERNA

Lönestatistiken som avser 2006 års löner är klar. Uppgiften
har mailats till alla som har svarat på enkäten.

Lönestatistiken finns att läsa på förbundets hemsida –
www.svf.se (medlemssidan – den lösenordsskyddade delen).

Önskar Du få statistikuppgifterna hemskickade, hör av dig till
kansliet.
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Den 29 maj offentliggjordes resul-
taten av SVAs övervakning av anti-
biotikaresistens hos bakterier från
djur. Trots att meticillinresistens 
hos stafylokocker från djur konsta-
terades, måste resultaten tolkas
som att resistensläget i Sverige 
fortfarande är fördelaktigt i ett
internationellt perspektiv.

INLEDNING
Årets rapport från SVARM (Svensk
Veterinär Antibiotikaresistens Monito-

rering) är den sjunde i ordningen sedan
SVA fick ansvaret att övervaka antibio-
tikaresistens hos bakterier från djur.
Övervakningen omfattar antibiotika-
känsligheten hos tre bakteriekategorier:
zoonotiska bakterier, indikatorbakterier
från friska djur och sjukdomsframkal-
lande bakterier. I rapporten samman-
ställs dessutom data över antibiotikaför-
brukningen till djur. Sedan två år är
SVARM förstärkt med SVARMpat, ett
program i samarbete med Svenska
Djurhälsovården som är inriktat på
sjukdomsframkallande bakterier från
lantbrukets djur.

BJÖRN BENGTSSON, docent, VMD.*

SVARM 2006 – ett händelserikt år

❘ ❙❚ vetenskap

➤
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FIGUR 1. Under året förändrades resistensläget dramatiskt i och med att meticillinresistens konfirmerades hos såväl Staphylococcus
aureus som S intermedius från hundar.
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Under året förändrades resistensläget
dramatiskt i och med att meticillinresi-
stens konfirmerades hos såväl Staphylo-
coccus aureus som S intermedius från
hundar (Figur 1). Här ges en översikt av
SVARM 2006, hela rapporten finns på
SVAs hemsida (www.sva.se). Motsva-
rande rapport inom humanmedicinen,
SWEDRES, publiceras tillsammans
med SVARM och återfinns på Stramas
och Smittskyddsinstitutets hemsidor
(www.strama.se, www.smittskyddsinsti-
tutet.se).

ANVÄNDNING AV ANTIBIOTIKA
Förbrukningsdata är framtagna i samar-
bete med Apoteket AB och baseras på
försäljning från apotek. Den totala
mängden aktiv substans av olika antibio-
tika som sålts redovisas, men mängden
är inte fördelad på olika djurslag.
Behandlingsincidensen för ett visst
djurslag kan därför inte beräknas efter-
som denna är beroende av såväl mängd
antibiotika förskriven till en djurkategori
som av antalet djur i kategorin. Trender
i förbrukningen är därför ofta svåra att
tolka.

I absoluta tal är den totala förbruk-
ningen av antibiotika till djur i stort
oförändrad från år 2000 men har mins-
kat sedan mitten av 1990-talet (Tabell
1). Exempelvis har försäljningen av
penicillin och aminoglykosider minskat
med 30 respektive tio procent under de
senaste tio åren. Penicillin används i stor
omfattning för behandling av mastit hos
mjölkkor och tidigare ofta i kombina-
tion med dihydrostreptomycin. Efter-
som den minskade försäljningen sam-
manfaller med att antalet mjölkkor
reducerats, är troligen behandlingsinci-
densen inte lägre nu än för tio år sedan.
Däremot är den minskade försäljningen
av makrolider/linkosamider och pleuro-
mutiliner, 28 respektive 41 procent,
sannolikt en följd av en lägre behand-
lingsincidens. Dessa antibiotika används
i huvudsak i svinuppfödningen och
antalet svin har inte förändrats i mot-
svarande omfattning under perioden.

En oroande utveckling är att förskriv-
ningen av antibiotika till sällskapsdjur
har ökat. Under 2006 var 13 procent av
den totala försäljningen förskrivningar
för behandling av hundar och katter.

Den stora ökningen i försäljning av
”andra betalaktamer” (QJ01D och
QJ51CA) kan i huvudsak hänföras till
förskrivning av cefalosporiner till hund.
Också den ökade försäljningen av fluo-
rokinoloner och aminopenicilliner är en
följd av ökad förskrivning för behand-
ling av hundar.

Huvuddelen (68 %) av försäljningen
av trimetoprim-sulfa under 2006 var
produkter för oralt bruk till häst.
Behandlingsincidensen uppskattas till
360–410 doser per 1 000 hästar, vilket
är högre än motsvarande uppgifter från
öppenvård i humansjukvården. Den
omfattande användningen av trimeto-
prim-sulfa beror förmodligen på att
detta är den enda antibiotikaklass som
finns tillgänglig för oralt bruk till vuxna
hästar.

Volymen antibiotika för inblandning
i foder eller vatten har minskat med 94
procent sedan 1984 och utgör idag
endast 13 procent av den totala försälj-
ningen. En del av minskningen är en
följd av att antibiotika i tillväxtbefräm-
jande syfte förbjöds i Sverige 1986, men
även rena behandlingar har minskat.

➤
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ATCvet kod Substansklass 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

QJ01AA, Tetracyklinera 2 558 2 897 2 251 1 754 1 453 1 415 1 307 1 329 1 562 1 516
QG01A

QJ01CE, Penicillin G- och Vb 8 781 8 547 8 692 8 254 8 414 8 179 7 579 7 814 7 571 7 860
QJ01R, QJ51

QJ01CA, Aminopenicilliner 841 824 809 852 752 767 870 875 911 920
QJ01CR

QJ01D, Andra betalaktamer 
QJ51CA inklusive cefalosporiner 53 133 245 315 474 676 832 928 1 009 1 217

QA07AA, QJ01G, Aminoglykosider och 
QJ01R, QJ51R polymyxinera 1 077 930 846 797 770 753 645 606 762 750

QA07AB, QJ01E Sulfonamider 2 151 2 345 2 403 2 338 2 485 2 477 2 326 2 462 2 535 2 543

QJ01E Trimetoprim & derivat 352 390 397 390 414 414 381 406 437 450

QJ01F Makrolider & linkosamider 1 747 1 846 1 467 1 352 1 510 1 412 1 124 1 095 1 080 1 254

QJ01MA Fluorokinoloner 179 175 155 156 182 185 184 187 184 195

QJ01XX92, Pleuromutiliner 1 094 1 032 847 871 841 988 744 387 338 459
QJ01XX94

QJ01MB Quinoxalinerc 534 - - - - - - - - -

QJ01XX91 Streptograminer 288 150 125 - - - - - - -

Total 19 655 19 269 18 237 17 079 17 295 17 266 15 992 16 089 16 389 17 164

Tabell 1. ÅRLIG FÖRSÄLJNING AV ANTIBIOTIKA FÖR VETERINÄRT BRUK UTTRYCKT SOM KG AKTIV SUBSTANS (FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK FRÅN APOTEKET AB).

a Inkluderar läkemedel med särskilt marknadsföringstillstånd under åren 2000–2006; b Mängden beräknad som bensylpenicillin; 
c Från 1986 enbart försålt efter veterinär förskrivning och i terapeutiska doser.
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Under 1990-talet minskade denna typ
av användning med ca 80 procent.
Försäljningen av antibiotika för grupp-
behandling är i huvudsak avsedd för gri-
sar. Den minskade försäljningen måste
därför värderas i förhållande till att anta-
let slaktade grisar har minskat med sju
procent sedan 2002.

ZOONOSBAKTERIER
Det svenska resistensläget förändrades
påtagligt när meticillinresistenta Staphylo-
coccus aureus (MRSA) hos hundar kon-
firmerades under 2006 (1). Fram till
och med första kvartalet 2007 har
MRSA isolerats från en handfull hun-
dar. Samtliga fall är associerade med
postoperativa sårinfektioner och sluten
djursjukvård vid flera djursjukhus.
Fynden är i linje med det ökande anta-
let utländska rapporter om MRSA hos
hundar under senare år. Utomlands har
bakterien påvisats också hos hästar och
katter men även från livsmedelsprodu-
cerande djur som grisar, för en översikt
se Leonard och Markey (2). Ofta har
samma MRSA-subtyp isolerats från djur
och från människor i djurets närhet, vil-
ket också gäller de svenska fallen.

Rapporter från Nederländerna om
förekomst av MRSA hos gris föranledde
en studie i 100 svenska slaktsvinsbesätt-
ningar. Studien gjordes i samarbete med
Svenska Djurhälsovården under vinter-
halvåret 2006–07. MRSA påvisades inte
i någon svinbesättning (Figur 2).
Bakterien har heller inte påvisats hos
svenska mjölkkor eller slaktkycklingar i
tidigare genomförda undersökningar av
begränsad omfattning.

Infektioner med MRSA är ett av de
största vårdhygieniska problemen inom
humansjukvården idag och bakterien
förekommer i ökande omfattning även
utanför sjukhusen. MRSA hos djur bör
alltså betraktas som en zoonos och ett
folkhälsoproblem. Sverige har en jäm-
förelsevis låg prevalens MRSA inom
humansjukvården. Det finns alltså goda
skäl att förhindra att djur blir en reser-
voar för bakterien. För att motverka
spridning bland sällskapsdjur är det vik-
tigt att fallen påvisas tidigt genom
odling av prover från exempelvis sår-
och hudinfektioner. Alla fynd av koagu-
laspositiva stafylokocker med misstänkt

meticillinresistens (resistens mot oxacil-
lin eller cefalosporiner) måste bekräftas
genom att påvisa genen som kodar resi-
stenstypen, mecA. Vid konstaterade fall
bör länsveterinär och smittskyddsläkare
kontaktas. De utländska rapporterna
om MRSA hos livsmedelsproducerande
djur innebär att även dessa djurkategorier
måste bli föremål för skärpt vaksamhet
och övervakning avseende MRSA.

Läget avseende Salmonella är betyd-
ligt angenämare och dessutom stabilt.
Årligen undersöks antibiotikakänslig-
heten hos Salmonella enterica från varm-
blodiga djur. Trots att materialet om-
fattar alla rapporterade utbrott rör det
sig om endast 50–100 isolat årligen.
Omkring hälften av isolaten har varit
från livsmedelsproducerande djur och
hälften från sällskapsdjur eller vilda djur.
Majoriteten av isolaten är känsliga för
antibiotika. Resistens har varit vanligast
bland Salmonella typhimurium och
oftast har samma isolat varit resistent
mot flera substansgrupper, så kallad
multiresistens. Sådana stammar är dock
ovanliga hos svenska djur. Av de 101
utbrott av S typhimurium hos nötkrea-
tur, svin eller fjäderfä som rapporterats
sedan år 2000 har endast nio utbrott

involverat multiresistenta stammar. I ett
internationellt perspektiv är läget mycket
gott i Sverige, såväl avseende förekomst
av Salmonella som resistensläge.

En annan zoonotisk bakterie som
undersöks är Campylobacter. Under
2006 testades C jejuni från mjölkkor och
tidigare har Campylobacter från slakt-
kyckling, svin och kalvar/ungdjur testats.
Inget isolat har varit resistent mot
erytromycin som är förstahandsval vid
behandling av campylobakterios hos
människor. Isolaten har också i huvudsak
varit känsliga för övriga substansgrupper
förutom kinoloner, som enrofloxacin.
Kinolonresistens har varit vanligast
bland isolat från slaktsvin, mellan 17
och 30 procent under de tre år under-
sökningar gjorts. Andelen resistenta isolat
är förbluffande hög eftersom kinoloner
sannolikt sällan används under slutupp-
födningen av slaktsvin i Sverige. Inom
ramen för SVARMpat gjordes därför
under 2006 en studie av isolat från 
grisar yngre än tolv veckor. I denna
ålderskategori var 39 procent av isolaten
resistenta mot kinoloner. Resistens var
alltså vanligare än bland isolat från
slaktsvin, vilket tyder på att resistenta
Campylobacter spp selekteras tidigt i ➤
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FIGUR 2. I en studie av 100 svenska slaktsvinsbesättningar undersöktes förekomst av
MRSA hos gris. MRSA påvisades inte i någon svinbesättning.
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uppfödningen men finns kvar hos gri-
sarna fram till slakt. Sannolikt är det
användning av enrofloxacin för behand-
ling av spädgrisar eller suggor, som ut-
gör selektionstryck för kinolonresistens.

INDIKATORBAKTERIER
En stor andel av den antibiotika som
förbrukas i Sverige används för behand-
ling av juverinflammation hos mjölkkor
och merparten är penicillin. Den höga
behandlingsincidensen återspeglades
dock inte i reistensläget bland indikator-
bakterier (Escherichia coli och entero-
kocker) ur tarmfloran från friska mjölk-
kor. Den överväldigande majoriteten
isolat var känsliga, vilket tyder på att
mastitbehandling i Sverige inte utgör ett
stort selektionstryck för resistens hos
tarmbakterier. Detta belyser vikten av
att använda smalspektriga antibiotika,
som penicillin, för att minska selektio-
nen av resistenta bakterier.

Hos indikatorbakterier från hundar
provtagna i samband med utställningar
var resistens vanligare. Mellan fyra och
sju procent av E coli var resistenta mot
streptomycin, ampicillin eller trimeto-
prim och bland enterokockerna var
13–32 procent resistenta mot erytromy-
cin eller tetracyklin. Frekvensen resistens
är av samma storleksordning som hos
indikatorbakterier från svin och slakt-
kyckling (Figur 3). Detta är anmärk-

ningsvärt eftersom hundar oftast
behandlas individuellt medan svin och
fjäderfä vanligen behandlas i grupp via
foder eller vatten. Det senare antas utgöra
ett större och mer effektivt selek-
tionstryck. Behandlingsincidensen hos
hundar är dock hög och ofta används
bredspektriga preparat administrerade
oralt (3). Troligen är det detta som
avspeglas av resistensläget bland tarm-
bakterier från friska hundar.

Vankomycinresistenta enterokocker
(VRE) har med selektiva odlingsmedier
isolerats i en ökande andel prov av tarm-
innehåll från slaktkyckling sedan år
2000 (3). Trenden bröts 2006 då VRE
påvisades i 28 procent av proven, vilket
är lägre än året innan, 41 procent. VRE
orsakar inte sjukdom hos kycklingarna
men är en besvärlig sjukhusinfektion i
humansjukvården där vankomycin är
ett ”sista linjens” antibiotikum. VRE
från djur orsakar inte heller sjukdom
hos människor men förekomsten bör
begränsas eftersom bakterierna kan
utgöra en reservoar av resistensgener
som kan överföras till bakterier hos
människor.

SJUKDOMSFRAMKALLANDE 
BAKTERIER
Meticillinresistenta Staphylococcus inter-
medius (MRSI) från svenska hundar
konfirmerades för första gången under

2006. Sammanlagt har ett tiotal isolat
från olika djursjukhus påvisats. Samtliga
isolat är från postoperativa sår och är
multiresistenta. Hittills undersökta isolat
har varit känsliga endast för tetracyklin
och fusidin. Typning med molekylär-
biologiska metoder och likartat antibio-
gram talar för en klonal spridning.

Förekomst av MRSI är oroande efter-
som S intermedius är en vanlig orsak till
infektioner hos hundar och resistenslä-
get var redan tidigare prekärt (Figur 4).
Isolaten från kliniska prov 2006 var till
mer än 90 procent resistenta mot peni-
cillin och 16–37 procent var resistenta
mot tetracyklin, klindamycin, erytro-
mycin, fusidinsyra eller streptomycin.
Terapimöjligheterna är ibland mycket
begränsade eftersom mer än en tredjedel
av isolaten var multiresistenta och elva
procent var resistenta mot minst fem
antibiotika. Meticillinresistens krymper
den terapeutiska arsenalen ytterligare
eftersom såväl cefalosporiner som beta-
laktamer kombinerade med klavulansyra
blir verkningslösa. Åtgärder för att
begränsa vidare spridning, såsom god
vårdhygien och tidig upptäckt genom
odling från misstänkta fall, är alltså 
viktiga.

Uppgifterna om antibiotikakänslig-
het hos sjukdomsframkallande bakterier
i SVARM baseras i huvudsak på rutin-
undersökningar av prover som skickats
till SVA. Urvalet är troligen vinklat mot
svårbehandlade eller på annat sätt pro-
blematiska fall och resultaten måste 
tolkas med detta i åtanke. Uppgifterna
är trots det vägledande för val av terapi
men belyser också vikten av bakteriolo-
gisk diagnos och resistensundersökning.
Detta illustreras av läget hos E coli från
kliniska prov. Oavsett om isolaten är
från svin, nötkreatur, hästar, hundar
eller katter var de ofta resistenta mot
ampicillin, streptomycin, tetracyklin
eller trimetoprim-sulfa. Många isolat
var dessutom resistenta mot flera av
dessa antibiotika. Frekvensen multiresi-
stens varierar beroende på djurslag och
var lägst (8 %) hos isolat från hästar och
högst (26 %) hos isolat från nötkreatur.

Rapporten i övrigt visar bland annat
att Brachyspira pilosicoli och hyodysen-
teriae från grisar i stor utsträckning är
resistenta mot tylosin, 87 respektive 67

➤
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FIGUR 3. Resistens (%) hos Escherichia coli ur tarmfloran från friska mjölkkor, hundar,
slaktkyckling och slaktsvin. Data för slaktkyckling och slaktsvin från SVARM 2004 och
2005. (Am: ampicillin, Cm: kloramfenikol, Nal: nalidixansyra, Sm: streptomycin, Su: sulfa,
Tc: tetracyklin, Tm: trimetoprim).
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procent. Resistens mot tiamulin påvisa-
des inte hos B hyodysenteriae men tolv
procent av B pilosicoli var resistenta mot
detta antibiotikum, vilket återigen bely-
ser vikten av odling och resistensunder-
sökning för lämpligt terapival.

Streptococcus zooepidemicus från häs-
tars luftvägar var genomgående känsliga
för penicillin men ofta resistenta mot
trimetoprim-sulfa. Under senare år har
en tredjedel till hälften av undersökta
isolat varit resistenta mot denna kom-
bination. Frekvensen resistens är i god
överensstämmelse med den höga behand-
lingsincidensen med trimetoprim-sulfa
som diskuterades tidigare i artikeln.

Avseende antibiotikaresistens var
2006 ett händelserikt år för svensk vete-
rinärmedicin. Meticillinresistens hos
stafylokocker från djur får sannolikt stora
konsekvenser såväl nationellt som inter-
nationellt. Trots det måste resultaten av
SVARM 2006 tolkas som att resistens-
läget i Sverige fortfarande är fördelaktigt
i ett internationellt perspektiv.

SUMMARY
Swedish Veterinary Antimicrobial
Resistance Monitoring (SVARM) 2006
SVARM 2006 is published together with
the corresponding report for human

medicine, SWEDRES 2006. The reports
contain data on consumption of anti-
microbials and on susceptibility to 
antimicrobials in relevant bacteria. In the
SVARM-report, results on zoonotic 
bacteria (Salmonella, Campylobacter),
indicator bacteria (E coli, enterococci)
and selected animal pathogens are pre-
sented. Both SVARM and SWEDRES
are written in English with Swedish sum-
maries, and are available on www.sva.se
and www.smittskyddsinstitutet.se.
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FIGUR 4. Förekomst av MRSI är oroande eftersom Staphylococcus intermedius är en
vanlig orsak till infektioner hos hundar och resistensläget var redan tidigare prekärt.

FO
TO

: 
BE

N
G

T
EK

BE
RG

KURS 
ÅRSMÖTE

den 13–15 september 2007

Köpenhamn

arrangeras av 
Djursjukhuset i Malmö

KURSEN

Föreläsare
Lennart Sjöström 

Ole Frykman

Ämne
Patella och fallbeskrivningar, 

där deltagarna skickar in 
röntgenbilder eller problem kring

ett kirurgiskt fall.

Röntgenbilderna kan redan nu
skickas till Ole Frykman, 

Nystorps Gård 1, 578 91 Aneby 
(retur inom 2 veckor).

Anmälan till kursen
senast 30 augusti, gärna före

sommarsemestern, och mer info:

via Djursjukhuset i Malmö, 
Att: Henrik eller Suzanne, 

tel 040-55 22 03, fax 040-55 22 91
e-mail info@djursjukhus.info

Kurskostnad
SEK 3 000:– betalas in på

Skalpellens pg 498 36 75-2.

Bokning av hotellrum via
Bengt Ekström, Konferensbolaget
Ö. Promenaden 1, 211 28 Malmö 
tel 040-10 44 70, fax 040-97 32 80
e-mail bengt@konferensbolaget.se

Hotellkostnaden betalas av 
kursdeltagaren på plats.

ÅRSMÖTET
kommer att hållas under kursen.

Se även Skalpellens hemsida
www.vetrinet.com/skalpellen

VÄL MÖTT!

SVT nr 7-07 final  07-05-28  12.06  Sida 29



Månadens Epiztel handlar bland annat om SVAs 

fladdermusövervakning och information och råd

kring den senaste epidemin av hästinfluensa. Epizteln är ett samarbete mellan

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

SVA och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

SALMONELLA I FODER
Den förra Epizteln tog upp att salmonella påvi-
sats i foder i Västerbotten. Smittan har kommit
via foder som levererats av en foderfabrik i
Umeå. Salmonella putten har påvisats i foder-
systemen på två gårdar som har spärrats och
sanering pågår. Ytterligare 18 gårdar har prov-
tagits. Utöver de två spärrade gårdarna har
Salmonella putten påvisats i en svinbesättning,
men inte i någon av de övriga provtagna 
gårdarna. Svinbesättningen är spärrad och en
saneringplan ska upprättas. Inga ytterligare
gårdar planeras att provtas. Saneringen i foder-
fabriken pågår fortfarande.

FLADDERMUSÖVERVAKNING 2007
Sedan ett flertal år tar SVA emot döda fladder-
möss för rabiesundersökning och artbestäm-
ning. Från 1998 fram till 2006 har 289 flad-
dermöss undersökts för rabiesvirus och inte i
något fall har detta påvisats. Till skillnad från
amerikanska fladdermöss, som bär lyssavirus
genotyp 1 (klassisk rabies), bär europeiska 
fladdermöss på genotyp 5 och 6, även kallade
European Bat Lyssavirus (EBLV) 1 och 2.
Infekterade fladdermöss har påvisats i ett flertal
europeiska länder, bland annat i Danmark,
Polen, Frankrike och Tyskland. I sällsynta fall
har även andra djur infekterats, däribland sten-
mård och får. EBLV kan också infektera män-
niska och då ge upphov till rabieslik sjukdom.

Vi vill vädja om allas medverkan i årets fladder-
musinsamling, dels genom att be veterinär-
kåren att skicka in döda fladdermöss till SVA
för undersökning och dels genom att sprida
denna information vidare. 

Kom ihåg att fladdermöss är fredade enligt
jaktlagen och inte får dödas om de inte är svårt
medtagna. Vid hantering av döda eller levande
fladdermöss ska handskar alltid användas på
grund av risken för rabies. Det är viktigt att det
medföljer information om när och var fladder-
musen hittades, eventuella iakttagelser i sam-
band med fyndet samt adress till insändaren.
Det är särskilt viktigt att ange om fladder-
musen bitit annat djur eller människa.

Den döda fladdermusen lindas lämpligen in
i papper och dessutom gärna i en tom toapap-
persrulle som skydd för stötar under transpor-
ten. Därefter stoppas den i en tättslutande
plastpåse och sänds per post till SVA (Statens
Veterinärmedicinska Anstalt, Avdelning för
patologi, 751 89 Uppsala) i ett vadderat kuvert.
Undersökningen är kostnadsfri. Resultatet på
rabiesundersökningen skickas till insändaren.
Mer information om övervakningen finns på
SVAs webbplats, www.sva.se. 

EPIDEMI AV HÄSTINFLUENSA 
– INFORMATION OCH RÅD
Sedan januari 2007 pågår en omfattande epi-
demi av influensa bland hästar i Sverige och

❘ ❙❚ månadens epiztel

■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01. 

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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Finland. Positiva prover har analyserats vid
SVA från ett 50-tal svenska stall mellan januari
och april. Siffran kan multipliceras, då många
kontaktstall smittats men inte provtagits, vilket
innebär att över tusen hästar förmodligen har
involverats. Det finns inga tecken på att smit-
tan har börjat avta och den är nu spridd över
hela landet. Det är företrädesvis travstallar som
har drabbats, inklusive flertalet svenska trav-
banor med omnejd, även om enstaka ridhästar
av olika slag också blivit sjuka. Svensk travsport
har till skillnad från andra hästsporter inte
obligatorisk vaccination, vilket har lett till att
de nu drabbats hårdast. Tre akuta dödsfall
bland hästar har rapporterats. Två fall som
obducerades visade sekundär bakteriell pneu-
moni som dödsorsak.

Gittan Gröndahl, statsveterinär vid SVA, har
inlett en uppföljande undersökning av alla
drabbade stall. Syftet är att undersöka hur olika
vaccinationsrutiner har påverkat förloppet och
hur prestationen påverkas efter genomgången
infektion. Virusisolaten från pågående utbrott
visar att det är en sydafrikansk variant av den
amerikanska stammen A2 eller H3N8 häst-
influensavirus som orsakat epidemin. Denna
stam ingår inte i dagens vacciner. Vaccinerna
har dock testats med virusvarianten i försöksin-
fektioner. Korrekt vaccinerade hästar blev inte
kliniskt sjuka, eller fick betydligt lindrigare
symtom än ovaccinerade hästar efter infektion

av denna stam. Dessutom utsöndrade de
betydligt mindre virus, vilket gör att smittan
inte sprids lika mycket. Preliminära resultat
från pågående utbrott visar samma trend. 

Flera hästar har blivit sjuka och smittat 
hästar i hemmastallet efter att ha deltagit i trav-
tävlingar. Att samla hästar vid tävlingar och lik-
nande är en hög riskfaktor för ovaccinerade
hästar. Därför uppmanar SVA att vaccinera
samtliga hästar som inte lever isolerade och
som idag inte har uppdaterat skydd. Dagens
vacciner är säkra och går även att använda till
dräktiga ston. 

Insjuknade hästar ska isoleras från andra häs-
tar och vila tillräckligt länge efter sjukdomen.
För att inte riskera komplikationer bör man
räkna med en månad innan träning återupptas,
om hästen haft hög feber i många dagar.
Tidigare studier bland svenska travhästar har
visat en hög frekvens hästar med betydligt ned-
satt prestation efter genomgången influensa.

LÄTTNADER I REGLERNA FÖR NOR98
HOS FÅR
EU-reglerna för hantering av fårsjukdomen
Nor98 kommer att ändras och beslutet väntas
träda i kraft senare i år. De nya reglerna inne-
bär att Nor98 inte kräver samma smittskydds-
åtgärder som vid övriga TSE-sjukdomar. Det
betyder bland annat att restriktionerna lättas
för de fårägare som har besättningar där Nor98
påvisats. De djurägare som redan har slaktat ut
sina besättningar kommer att få sin spärr hävd.
Övriga besättningar kommer under två års tid
att stå under fortsatt spärr och intensifierad
TSE-övervakning. Det blir tillåtet att skicka
djur för slakt under förutsättning att alla indi-
vider över 18 månader provtas.

Nor98 är en TSE-sjukdom hos får som är
närbesläktad med klassisk scrapie. Enligt EUs
lagstiftning har Nor98 tidigare hanterats som
klassisk scrapie vad gäller smittskyddsåtgärder i
drabbade besättningar. Då de senaste årens
forskning visat att Nor98 skiljer sig från klas-
sisk scrapie, bland annat rörande lesionernas
distribution i hjärnan, att fåren är äldre vid
insjuknandet samt uppvisar en annan symtom-
bild, har man slagit fast att dessa två sjukdomar
går att skilja åt. Nor98 har i de flesta fall bara
drabbat enstaka får i en besättning och forsk-
ning tyder på att eventuell smittsamhet är låg-
gradig. Det är möjligt att Nor98 kan vara en
spontant uppträdande och/eller åldersrelaterad
sjukdom hos små idisslare. ■
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Sedan januari 2007 pågår
en omfattande epidemi av
influensa bland hästar i
Sverige och Finland. Att
samla hästar vid tävlingar
och liknande är en hög 
riskfaktor för ovaccinerade
individer.
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Vilken är din diagnos? – EKG

FIGUR 1. EKG 1, avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.

FIGUR 2. EKG 2, avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.
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En fyraårig hanhund kom till undersökning på
grund av anfall med hög hjärtfrekvens och
snabb andning. Fallet är insänt av veterinär
Lars Ahlquist, Gotlands Smådjursklinik, Kuse,
Västerhejde. Svaret är skrivet av Anna Tidholm.

Golden retriever, hane, fyra år
ANAMNES: Enligt ägaren får hunden anfall med hög
hjärtfrekvens och snabb andning. Hunden är helt
pigg mellan anfallen.

STATUS: Inga onormala fynd, förutom plötslig taky-
kardi.

EKG-UNDERSÖKNING: Se Figur 1 och 2.SVAR SE SIDAN 51

EU bildar veterinärt 
katastrofteam
❘❙❚❘ EU-kommissionen tog i slutet av 
februari ett beslut att skapa ett veterinärt
katastrofteam. Gruppen ska bestå av

europeiska veterinära experter, som
snabbt ska kunna bistå EU-länder eller 
u-länder vid utbrott av smittsamma djur-
sjukdomar. Exempel som kommissionen
ger på aktuella sjukdomar är fågelinfluensa,
bluetongue och mul- och klövsjuka.

Vid behov kommer medlemmar i 
katastrofteamet att skickas till drabbade 
medlemsländer eller u-länder, för att ge
teknisk assistens och stötta arbetet för

lokala myndigheter. Teamet kommer
också att samarbeta med experter från
andra internationella organisationer.

Medlemsstaterna håller nu på att 
sammanställa listor på experter som de
vill föreslå till katastrofteamet. Utifrån
dessa förslag kommer EU-kommissionen
att välja gruppmedlemmar. Sammansätt-
ningen av katastrofteamet kommer att
anslås på kommissionens hemsida.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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I mitten av 2004 sparkade nät-
verket ”Veterinärer för svenska
mervärden” igång sin verksamhet,
genom ett upprop i veterinärtid-
ningen (nr 10/04). Efter några års
aktiviteter har nu styrgruppen i 
nätverket beslutat att ta en paus
i arbetet, med beredskap att åter-
aktiveras om behov skulle uppstå.

Nätverket ”Veterinärer för svenska mer-
värden” bildades 2004 av en grupp
enskilda veterinärer som ville ge svenska
konsumenter fakta att grunda sina
inköpsbeslut på framför köttdisken och
mejerihyllan. Grundarna ville att även
morgondagens konsumenter ska ha
möjligheten att välja livsmedel som
kommer från djur som är födda och
uppvuxna i Sverige, under goda uppföd-
ningsformer. Målsättningen var bland
annat att hjälpa beslutsfattare att få till-
gång till kunskap och objektiv informa-
tion inom områdena livsmedelssäkerhet
och djurvälfärd. Nätverkets perspektiv
är det veterinärmedicinska och uttalan-
den som gjorts grundar sig på vetenskap
och beprövad erfarenhet.

Som ett resultat av uppropet i vete-
rinärtidningen ställde sig snabbt ett
stort antal veterinärer bakom nätverket.
Under 2005 var antalet stöttande kolle-
ger uppe i närmare 500 personer.

FRAMGÅNGSRIKA AKTIVITETER
Nätverkets styrgrupp hade som avsikt
att påverka/upplysa såväl politiker som
handel och allmänhet om fem centrala
styrkor i svensk animalieproduktion:
den goda salmonellasituationen, det

gynnsamma BSE-läget, den restriktiva
användningen av antibiotika, låg före-
komst av resistenta bakterier och den
starka djurskyddslagstiftningen. Styr-
gruppen genomförde också de flesta av
de tilltänkta aktiviteterna.

Ett antal debattartiklar skrevs i
lokalpress och rikspress, där svenska
mervärden framhölls. Föredrag gavs för
flera intresseorganisationer, bland andra
Svenska Blå Stjärnan och lokala LRF-
föreningar. Jordbruksminister Ann-
Christin Nykvist uppvaktades med en
uppmaning att stimulera svensk pro-

duktion enligt mervärdesprinciperna,
och såväl ICA som Coop fick besök av
nätverket. Under mötet på ICAs huvud-
kontor framkom att handelskedjan inte
ansåg sig få tillräcklig information om
produkternas mervärden från LRF.
Detta medförde att bondeorganisationen
ändrade sina rutiner och tydliggjorde de
etiska mervärdena på sina produkter till
handeln. 

Nätverket var under en tid återkom-
mande citerat i pressen, och inbjudningar
till möten och konferenser dök upp
regelbundet.

Nätverket för svenska mervärden
läggs i malpåse

Charlotte Hallén Sandgren, Gunnar Johansson, Johan Beck-Friis och Andrea Holmström
vid det veterinära nätverkets uppvaktning av jordbruksministern i december 2004. 
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ANDRA HAR PLOCKAT UPP
HANDSKEN
En av nätverkets hjärtefrågor var bättre
ursprungsmärkning av livsmedel från
djurproduktion. Konsumenterna måste
kunna göra aktiva val utifrån någon
annan produktegenskap än priset, fram-
förde nätverkets styrgrupp vid upprepade
tillfällen.

Denna fråga har nu lyfts av organisa-
tionen Min Mat, som den svenska lant-
bruksnäringen står bakom. I ett press-
meddelande från slutet av februari i år
konstaterar Annichen Kringstad, ansva-
rig för satsningen Min Mat, att åtta av
tio konsumenter tycker det är mycket
viktigt att få veta från vilket land maten
kommer. Fyra av tio konsumenter vill
dessutom veta i vilken del av landet
maten är producerad, enligt en nyligen
publicerad undersökning som genom-

förts av Synovate LUI. Även Livsme-
delsverket har granskat frågan, och
kommit fram till att ursprungsmärk-
ningen av livsmedel måste skärpas och
bli tydligare. Det framgår av verkets
senaste rapport till regeringen (SLV-rap-
port 2, 2007).

Inom ett område där nätverket för
några år sedan var ganska ensamt om att
debattera, finns idag flera tunga aktörer
som driver frågan.

NÄTVERKET I MALPÅSE
Medlemmarna i styrgruppen utförde
dock allt arbete inom nätverket paral-
lellt med sina ordinarie arbetsuppgifter.
Tiden för arbete med nätverket blev där-
med allt mindre, och det har varit svårt
att rekrytera nya medlemmar till styr-
gruppen. Under 2007 har aktiviteterna
begränsats till ett styrgruppsmöte, där

deltagarna med vemod konstaterade att
förutsättningarna för ett aktivt nätverk
blivit små. Hellre än att upprätthålla en
organisation utan verksamhet, besluta-
des därför att nätverket ”Veterinärer för
svenska mervärden” tills vidare läggs i
malpåse.

Styrgruppen vill tacka alla kolleger som
stöttat genom åren, och lämnar dörren
öppen för en nystart, om förutsättningar
och behov finns. Styrgruppen tror fort-
farande att det är viktigt att veterinärer,
som garanter för djurhälsa och säkra
livsmedel, medverkar i debatten.

Nätverkets styrgrupp:
JOHAN BECK-FRIIS

CHARLOTTE HALLÉN SANDGREN

ANDREA HOLMSTRÖM

GUNNAR JOHANSSON

ANITA JONASSON

MINSKA PÅ KALORIERNA - INTE MÄNGDEN!

OBESITY
MANAGEMENT

En av många anledningar till att en lågkaloridiet inte alltid 

fungerar är att hunden är hungrig - och visar det tydligt! 

Royal Canin presenterar därför SATIETY SUPPORT. Den unika 

sammansättningen säkerställer hundens mättnadskänsla och ger

ett optimalt resultat i viktminskningsbehandlingen – utan hunger.

Högprotein- och högfiberdiet 
för lång mättnadskänsla

Högproteindiet för optimalt 
resultat

Dessa högproteindieter erbjuder kliniken en möjlighet till individuellt an-

passad hjälp för den överviktiga hunden. Kontakta oss för mer information 

på telefon 031-742 42 40 eller skriv till vet.info@royalcanin.se
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I Scan ABs krav på
djuruppfödning står,

att användning av Belgian
Blue är förbjudet, för såväl ren-
rasiga djur som korsningsdjur.
Ändå avslöjade tidningen ATL

den 4 maj att två av tre inköpare
på Scan tog emot korsningar av Belgian
Blue för slakt. En ville till och med betala
extra för dessa djur. Varför säger policyn en
sak men inköparna agerar tvärt om?

Det är beklagligt om våra inköpare gett
ett intryck av att det skulle vara accepta-
belt att ta emot Belgian Blue. Detta var
ett fel som inte ska upprepas.

Finns det en större acceptans inom Scan för
Belgian Bluerasen idag än för tio år sedan? 

Nej. Vår policy tar tydligt avstånd från

rasen Belgian Blue. En policy som står
lika fast idag som den gjort tidigare.

Vad gör ni inom koncernen nu för att 
strama upp den praktiska hanteringen av
Belgian Blue-korsningar bland era inkö-
pare?

Vi har tillrättavisat de inköpare som
ATL pratat med. De säger sig bara velat
få igång ett inledande samtal med en ny
kund. Det var dock fel av inköparna att
hålla igång samtalet på detta sätt. Scan
har nu skickat ut information till våra
medarbetare att detta inte är ett accepta-
belt sätt att föra dialog med nya slakt-
djurssäljare.

Om jag som konsument inte vill riskera
att äta kött från Belgian Bluedjur, kan jag
fortsätta att välja Scan i butikshyllan?

Under en femårsperiod har ca 2 300 djur
från gårdar med Belgian Bluekorsningar
levererats till svensk slakt, varav 111
djur slaktats hos Scan. Ca 700 av de
totalt 2 300 djuren skulle enligt våra
beräkningar kunnat ha haft inblandning
av Belgian Blue. Djur som på grund 
av utseendet misstänkts ha innehållit
Belgian Blue har avvisats från Scan-slak-
terier, och för övriga djur har djurägaren
fått intyga att rasen inte finns med i
härstamningen. Det får inte råda några
som helst tveksamheter om vår inställ-
ning till Belgian Blue.

JOHAN BECK-FRIIS
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Renrasig Belgian Blueko, kort efter ett kejsarsnitt. För de renrasiga djuren ligger 
frekvensen kejsarsnitt fortfarande på mellan 85–90 procent av alla kalvningar.

HEROFONDEN
pensionsfond för

veterinärer
Herofonden är en privat pensions-
fond för veterinärer inom Sveriges
Veterinärförbund. Veterinärer som
är över 60 år kan idag få del av

fondens avkastning. De krav som
ställs är att veterinären under tio
år ska ha betalat en årlig premie
till fonden och under samma tid

ha varit medlem i SVF. 

Idag uppgår premien till Hero-
fonden till 190 kronor per år. När
veterinären fyllt 60 år får inte fler
premier betalas, vilket innebär att
den person som vill få del av med-
len måste börja betala till fonden
senast vid 50 års ålder. Tilldelning-

en beräknas på avkastningens
storlek och på hur länge veterinär-

en har betalat till fonden.

Ytterligare upplysning om Hero-
fonden finns på veterinärförbun-

dets hemsida www.svf.se. 
Ring 08-545 558 20 eller skriv till
Sveriges Veterinärförbund om du

vill gå med i Herofonden.

Hallå där…
Hampe Mobärg, informationsdirektör, Scan AB
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Den 8 maj presenterade VH-fakul-
teten vid SLU de fyra förslag till nytt
fakultetshus som fyra arkitektbyråer
arbetat med. Det nya huset ska inte
bara bli ett djursjukhus, det ska in-
rymma all fakultetens verksamhet,
från anatomi till livsmedelshygien.

Diskussionerna om ett nytt klinik-
centrum har förts i många år vid SLU.
De nuvarande lokalerna blev tekniskt
undermåliga med läckande tak och
andra funktionella problem allt sedan
starten. När Akademiska Hus blev ägare
av lokalerna för drygt tio år sedan,
påbörjades en diskussion med SLU om
hur situationen kunde förbättras. Dis-

kussionerna har inneburit flera förslag
på lokalanpassningar, ombyggnader och
nybyggnader, men landade till slut i en
ny fakultetsreform och ett nytt grepp i
lokalfrågan. 

Nu planeras helt nya lokaler för en
helt ny organisation. Allt ska med i det
så kallade VH-projektet. Det byggnads-
komplex som planeras ska innehålla i
princip hela den nuvarande VH-fakul-
teten, bestående av: institutionerna för
anatomi, fysiologi och biokemi (AFB),
biomedicin och veterinär folkhälsoveten-
skap (BVF), del av husdjurens miljö och
hälsa (HMH), husdjurens utfodring och
vård (HUV), husdjursgenetik (HGEN)
och kliniska vetenskaper (KV). Dess-
utom ska enheten för renskötsel (REN)
och universitetsdjursjukhuset (UDS) få

plats. VH-projektet blir SLUs största
projekt någonsin.

DRIFTSKOSTNADEN AVGÖRANDE
Det är i dagsläget oklart vem som ska
betala kalaset, som kommer att gå på
mellan 800 miljoner och en miljard 
kronor. Det viktiga är dock inte bygg-
nadskostnaden utan driftskostnaden,
påpekar Göran Dalin som är fakultets-
samordnare för projektet. Om SLU ska
bekosta byggnationen själv eller låta
Akademiska Hus göra det och sedan
hyra lokalerna är ännu inte beslutat.
Avgörande blir den slutliga månadskost-
naden, och att byggnaden får hög kvalitet
och god funktion.

När allt är klart den 1 september
2012 ska närmare 1 000 studenter (både
veterinärstudenter och studenter från
andra djurorienterade utbildningar) och
450 personal samsas i komplexet. Runt
30 000 m2 verksamhetsyta planeras, och
djursjukhusdelen ska ta emot 6 000 häst-
patienter och 25 000 smådjurspatienter
per år.

– Den enda nackdelen som jag kan se
är att byggnaden kommer några hundra
meter längre bort från SVA än nuvarande
KC, kommenterar dekanus Arvid Uggla.
Fakultetshuset kommer nämligen att
placeras på det så kallade södra gärdet,
mellan Dag Hammarskjölds väg och de
nuvarande anatomilokalerna. 

NYBYGGE ENDA ALTERNATIVET
För att effektivt driva detta jätteprojekt
har SLU tillsatt en utvärderingsgrupp
om 14 personer under ledning av rektor
Lisa Sennerby Forsse. Det är denna
grupp som beställt fyra olika arkitektför-
slag att jobba vidare ifrån. Förutsätt-

Glada miner vid presentationen av arkitektförslagen. Från vänster: Yvonne Andersson,
fakultetsdirektör, Anna Wikström, projektledare, Göran Dalin, fakultetssamordnare och
Arvid Uggla, dekanus.

Modeller för nytt fakultetshus 
presenterade
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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ningarna var att bygga helt nya lokaler,
alternativet att renovera den nuvarande
KC-längan avskrevs tidigt. Dessutom
innebär ett nybygge att nuvarande uni-
versitetsverksamhet kan fortsätta utan
ständiga omflyttningar. Visserligen
måste befintliga byggnader hållas igång
under en ganska lång period utan att
någon genomgripande modernisering
kan genomföras. Men när den nya bygg-
naden är klar kan alla flytta in till topp-
moderna utrymmen, och det gamla KC
kommer att rivas.

De fyra arkitektförslagen kommer nu
att granskas av utvärderingsgruppen, som
bedömer bland annat funktion, utseende
och ekonomi. Den 4 juni kommer uni-
versitetet, om allt går enligt planerna,
att offentliggöra vilket av alternativen
man tänker satsa på. Vilket det än blir
kommer VH-projektet att medföra en
otrolig förnyelse för veterinär- och hus-
djursfakulteten vid SLU.  ■

Ett av de fyra förslagen till nytt fakultetshus på södra Ultunaområdet. Förhoppningsvis
blir taken inte lika platta som på nuvarande klinikcentrum...

H
N O R D VA C C

Hipracin i ny
förpackning, 
pris 2:17/ml!

Hipracin i ny
förpackning, 
pris 2:17/ml!
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Post-cut stunning inte
acceptabel
❘❙❚❘ Djurskyddsmyndigheten fick förra 
året i uppdrag av regeringen att studera, 

analysera och utvärdera användandet av
bedövning efter snittläggning (post-cut
stunning) i samband med religiös slakt av
nötkreatur i andra länder. Den 23 april
redovisade myndigheten uppdraget i en
slutrapport.

Slutsatserna är att fixering av djur i
upprätt ställning kan genomföras på ett

djurskyddsmässigt acceptabelt sätt, men
att risken ändå är mycket stor för att brister
i utrustningen eller i handhavandet leder
till onödig stress eller skador på djuret.
Den typ av roterande bedövningsbox som
används i vissa länder bedöms inte ha
möjlighet att över huvud taget uppfylla
djurskyddskraven i Sverige. 

Myndigheten anser vidare att om
bedövning efter snittläggning alls skall
kunna övervägas, måste effektiv bedöv-
ning läggas omedelbart efter det att snitt-
läggning påbörjats. Vid de slakterier som
besöktes utomlands dröjde det mellan 
15 sekunder och 5 minuter innan bedöv-
ningen lades. Djurskyddsmyndigheten
konstaterar att ingen av de metoder som
studerats kan anses djurskyddsmässigt
acceptabel. Väl utformade systematiska
vetenskapliga studier är nödvändiga 
innan nya överväganden kan göras, 
skriver myndigheten.  ■

Formas satsar på veterinär-
medicin
❘❙❚❘ Den veterinärmedicinska forskningen
vid SLU har beviljats anslag på 16,5 miljo-
ner kronor från forskningsrådet Formas.
Det är totalt nio forskningsprojekt som
har beviljats pengar och de fördelas över
tre år, meddelade SLU den 20 april.

Största enskilda anslaget går till My
Hedhammar, institutionen för anatomi,
fysiologi och biokemi, som fått 3,4 mil-
joner kronor för forskning om konstgjord
hud inom veterinärmedicin. Även forsk-
ning om olika typer av virus och utveck-
ling av diagnostik har beviljats anslag på
över två miljoner vardera för tre projekt.
Exempel på andra områden som fått
anslag är forskning kring skalbildning och
skelettstyrka hos värphöns, förändringar
av bindväv i hästars leder vid hård träning
och hur lungmaskinfektion hos nötkreatur
påverkar immunförsvaret.

– Vi tycker det är mycket glädjande att
Formas nu har gjort en stor satsning på
veterinärmedicinsk forskning. Den har
tidigare kommit i skymundan på Formas
då veterinärmedicinen inte har haft en
egen beredningsgrupp med experter 
inom området, säger Ulf Magnusson,
vicedekanus med ansvar för forskning 
vid SLUs fakultet för veterinärmedicin 
och husdjursvetenskap.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

*Insecticide Resistance Action Committee.

För mer information kontakta CEVA eller 

besök www.fass.se 

S
< 5 kg

M
5-10 kg

M/L
10–25 kg

L
25–40 kg

XL
40–50 kg

Ny verknings-

mekanism

Vattentålig

Effekt mot 
fästingar
& loppor

I en klass för sig.
TM

Sällan kan en produkt anses tillhöra en klass för sig. ProMeris DuoTM

innehåller metaflumizon, en Na-jonkanalblockerare, samt en ny säker 

formulering av amitraz. Tillsammans kontrollerar de effektivt fästingar 

och loppor. Metaflumizon och amitraz tillhör två IRAC* klassificerings-

grupper till vilka inga andra ektoparasitsubstanser hör. 

Detta gör ProMeris DuoTM unikt i jämförelse med alla andra fästing-

och loppmedel.

Spot-on lösning till hund

amitraz 150 mg/ml

metaflumizon 150 mg/ml

CEVA Vetpharma AB 
Tel: 046 - 12 81 00 

www.cevavetpharma.se 
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Trots förbud mot svanskupering av
hundar i Sverige sedan 1989, deltar
och vinner allt fler kuperade hundar
i Svenska Kennelklubbens utställ-
ningar. Insändaren anser det vara
en skam att SKK tillåter tävling 
med kuperade 
hundar, och efter-
frågar veterinärt 
agerande mot
företeelsen.

I Svensk Veterinärtidning nr 3/07 lov-
ordas det positiva samarbete som ut-
vecklats mellan veterinärförbundet och
Svenska Kennelklubben. Det är verk-
ligen glädjande om så är fallet. Ton-
gångarna har varit allt annat än positiva
under en lång följd av år. Kritiken av de
djurskyddsansvariga inom myndigheter
och veterinärkår har närmast varit en
följetong i SKKs tidning Hundsport de
senaste åren, dessvärre oftast på tid-
ningens ledarsidor.

Samtidigt har kritiken mot osunda
hundraser, träning av grythundar och
jakt och tävling med stympade hundar
då och då förts fram i Svensk Veterinär-
tidning. Förhoppningsvis bör det nya
samarbetet för sundare hundar inte tysta
kritik och debatt utan även leda till att
vi slipper den omdiskuterade importen
av hundar vars främsta merit är att de är
kuperade.

SKAM ATT TILLÅTA KUPERADE
HUNDAR
Även många hundägare är upprörda. De
skäms över att få se sida efter sida med

kuperade hundar, som vunnit diverse
priser, i SKKs tidning, speciellt som det
nu är nära 20 år sedan vi fick lagen om
förbud mot kupering (i Hundsport nr
1–2 2007 visas bilder av minst 15 kupe-
rade vinnarhundar varav några även
med kuperade öron). Enligt min åsikt är
det en skam att vi som snart enda land i
Nordeuropa tillåter dessa hundar att
vinna utställning efter utställning. De
blir automatiskt favoriserade i aveln och
det trots att vi oftast har mycket sämre
kännedom om deras bakgrund både när
det gäller ärftliga sjukdomar och mentala
egenskaper än när det gäller svenskfödda
hundar. 

För veterinärkåren är det givetvis
WSAVAs (World Small Animal Veteri-
nary Association) policy från 2001 som
gäller, nämligen att världens samlade
veterinärkår arbetar mot all kupering av
hundar (1). 

FÖRBJUD TÄVLING MED STYMPADE
DJUR
Nu är det upp till bevis. Självklart ska
SVF i samarbetet med SKK se till att det
blir ett slut på skönhetstävlingar med
stympade djur. Sannolikt finns det en
majoritet även bland Sveriges hundägare
för ett sådant beslut.

2008 håller Sverige i världsutställ-
ningen för hundar. Förhoppningsvis
inser SKK fördelarna, både när det gäl-
ler egen PR och när det gäller hundarnas
välfärd runt om i världen, med ett för-
bud mot kuperade hundar på detta stora
evenemang. Om inte bör vi som veteri-
närer agera, det har fungerat förr. Den
minnesgode kommer säkert ihåg hur vi
till slut lyckades få ryttar-VM i Sverige
och senare alla internationella ryttartäv-

lingar att förbjuda vad vi kallade legal
dopning med smärtstillande medel.

R e f e r e n s e r

1. WSAVA Tail Docking Position Statement,
August, 2001. 
www.wsava.org/Taildock.htm 

LARS AUDELL

leg veterinär

Upp till bevis

❘ ❙❚ debatt

Enligt insändarens åsikt är det en skam
att Sverige som snart enda land i Nord-
europa tillåter kuperade hundar att vinna
utställning efter utställning.
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Lars Audell kritiserar i en insändare
i detta nummer att Svenska Kennel-
klubben tillåter kuperade hundar
att ställa upp i sina utställningar.
SKKs VD Ulf Uddman besvarar här
kritiken.

Det är uppenbart att Lars Audell inte
följer den debatt rörande frågan om
kuperade hundar ska få delta eller inte
på utställningar som förs inom SKK.

Till SKKs fullmäktigemöte i juni har
SKKs styrelse lagt ett förslag som inne-
bär att huvuddelen av kuperade hundar
födda efter 2008 inte kommer att kunna
delta på utställningar inom SKK-orga-
nisationen. Från detta beslut föreslås
raser med hög svansskadefrekvens samt
raser med hög frekvens stubbsvans att
undantas. Detaljerna i förslaget finns att
läsa på www.skk.se.

SAMARBETE HINDRAR INTE KRITIK
SKK och SVF har under många år haft
olika samarbeten. Att detta samarbete
fått en förnyad injektion kring fråge-
ställningen hur våra båda organisationer
på bästa sätt ska samarbeta för att gynna
en hundavel så att exteriöra överdrifter
inte premieras i utställningsringen eller
aveln är väldigt bra. Det är vidare av vikt
att denna typ av överdrifter inte korrige-
ras ”i smyg” på veterinärkliniken, utan
att kunskapen blir tillgänglig för SKK så
att konsekvenser kan tas avelsmässigt
oavsett om det rör sig om den enskilda
hunden, linjen eller rasen.

Men att tro att SVF eller för den del
SKK ska avstå från att rikta kritik mot
olika företeelser inom svensk hundsport
eller inom den veterinära verksamheten
för att vi har ett samarbete kring olika
frågor är enbart naivt. Detsamma gäller
uppfattningen av att importen av kupe-

rade hundar till Sverige ska upphöra
bara vi inför ett utställningsförbud.
Sveriges införselregler av hundar fast-
ställs av gemensamma EU-direktiv.

ULF UDDMAN

VD, SKK

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  7 • 2007 43

❘ ❙❚ replik

Svar på insändare från Lars Audell

replik

FÖRSLAG TILL LEDAMÖTER
INFÖR 2007 ÅRS VAL
Vid tidigare val har framkommit att det är önskvärt att valbe-
redningens och valkommitténs förslag offentliggörs medan
det fortfarande finns tid för enskilda medlemmar att nominera
kandidater – senast den 1 juli. Valberedningen och valkom-
mittén redovisar här sina förslag till ledamöter i förbundsstyrel-
sen och SVS ordförande inför 2007 års val i november.

SVFs valberednings förslag till 
förbundsstyrelseledamöter 2008–2009

Ordförande
Karin Östensson omval

Övriga styrelseledamöter
Margareta Widell omval
Peter Zaff omval
Elöd Szanto omval
Fredrike Ritter nyval

SVS valkommittés förslag till 
SVS ordförande 2008–2009

SVS ordförande
Per Jonsson omval
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Biolog Lena Olsén, institutionen för
biomedicin och veterinär folkhälso-
vetenskap, SLU, försvarade fredagen
den 4 maj sin avhandling för filo-
sofie doktorsexamen med titeln:
”Drugs in horses: pharmacokinetics
and pharmacodynamics”. Opponent
var professor Stefan Soback, Kimron
Veterinary Institute, Israel.

Två viktiga faktorer som påverkar upp-
taget av läkemedel är enzymer och
transportproteiner. I tarm och lever sker
nedbrytningen med hjälp av metaboliska
enzymer. Dessa enzymer avgör hur fort
tillfört preparat omsätts i kroppen.

I en första delstudie undersöktes
enzymet CYP3A i tarmen hos häst.
Genuttryck och enzymaktivitet studera-
des med olika biokemiska metoder från
slaktmaterial. Aktiviteten hos enzymet

följde i stort sett uttrycket av genen för
enzymet i de olika delarna av tarmen.
Resultaten visar att läkemedel givna
oralt kan brytas ned av CYP3A redan i
tarmcellerna.

I två andra delstudier studerades anti-
histaminer (fexofenadin och cetirizin),
för att ta reda på om de går att använda
till häst. Antihistaminerna gavs oralt
och intravenöst till ett antal hästar, och
serumhalterna mättes och korrelerades
till den tid som förflutit sedan medici-
neringen. Effekterna mättes via ett tra-
ditionellt pricktest. Resultaten visade att
man fick en effekt av fexofenadin på 55
procent vid oral giva, men att biotill-
gängligheten var låg, bara 2,6 procent.
Cetirizin däremot visade sig vara ett bra
antihistamin till häst. Hästarna tog upp
tillräckligt av läkemedlet och det gick
bra att ge det i fodret. I doser på 0,2–0,4
mg/kg hindrar det reaktionerna vid
pricktest med histamin i minst elva
timmar. Det bör därför ges två gånger
dagligen för att vara så effektivt som
möjligt.

I den sista delstudien undersöktes

penicillinchock hos häst. Reaktionerna
vid penicillinchock ses som regel efter
intramuskulära injektioner av penicillin-
prokain, men ibland även efter intra-
venösa injektioner av de vattenlösliga
penicillinsalterna. Hästarna reagerar i
omedelbar anslutning till injektionerna
med oro, svettningar och balansrubb-
ningar och ramlar ibland omkull. De
återhämtar sig oftast inom loppet av en
halvtimme, men kan i värsta fall dö
inom några minuter.

För penicillinsalter som sprutats intra-
venöst kan man anta att allergi är orsa-
ken. För penicillinprokain är det även
möjligt att det är fråga om en toxisk
reaktion mot prokain. Vid intramusku-
lär injektion av penicillinprokain sker
en långsam upplösning av saltet från
muskeldepån. Prokainets uppgift är att
fördröja upptaget av penicillinet från
injektionsplatsen. Prokainet verkar också
lokalbedövande på injektionsstället.
Hästar är dock känsliga för fritt prokain
i blodbanorna. I normalfallet bryts pro-
kainet ner till ofarliga beståndsdelar i
blodet. Nedbrytningen av prokain sker
med hjälp av enzymer, esteraser. En
möjlighet som diskuteras är att vissa
hästar har en låg aktivitet av esteras i
blodet, vilket kan disponera dem för att
drabbas av prokaintoxicitet. Avhand-
lingen studerade 59 fall där hästar drab-
bats av någon form av reaktion vid
behandling av penicillin. I studien
undersöktes esterasaktiviteten i blodet
hos hästar som fått en penicillinchock
och jämfördes med esterasaktiviteten
hos hästar som inte reagerat. Det visade
sig att hästar med låg esterasaktivitet var
betydligt överrepresenterade i chock-
gruppen. En dålig förmåga att bryta ned
prokain kan vara en faktor som bidrar
till att hästen har en ökad risk att drab-
bas av penicillinchock.  ■

Läkemedelskinetik och dynamik
hos hästar

disputationer

• specifik HESKA Fc-receptor test

• komplett skandinaviskt allergiprogram

• hund, katt, häst

• vägledning från veterinär dermatolog

www.drbaddaky.com

Var trygg med dina allergi patienter
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Veterinär Anna Rising, institutionen
för biomedicin och veterinär folk-
hälsovetenskap, SLU, försvarade den
27 april sin avhandling för veterinär-
medicine doktorsexamen med titeln
”Spider dragline silk – molecular
properties and recombinant 
expression”. Opponent var professor
Pankaj Vadgama, University of
London, England.

Spindeltråd är lika stark som stål och
dessutom elastisk. Till skillnad från
många syntetiska fibrer består spindeltråd
av proteiner och är därför biologiskt
nedbrytbar. Annat som gör spindeltråd
miljövänlig är att den bildas under fysio-
logiska förhållanden. I djurförsöksstudier
har spindeltråd visat sig tolereras väl 
av kroppen. Det möjliggör en lång rad
medicinska applikationer som exempelvis
suturmaterial, konstgjorda blodkärl och
diskar eller matriser för vävnadsodling.
Andra tänkbara användningsområden
är skottsäkra västar, starka rep och
supertextilier.

Eftersom spindlar är rovdjur och har
revir, går det inte att föda upp dem på
samma sätt som exempelvis silkesmaskar.
Produktion av tråden utgör således ett
stort problem. Ett flertal forskargrupper
och företag har under lång tid försökt

producera spindeltrådsproteiner. En del
av spindelns arvsmassa som kodar för
spindeltrådsprotein sätts då in i en annan
organism, t ex en bakterie, för att den
ska producera proteinet i fråga. Dessa
försök har dock misslyckats, förmod-
ligen för att spindeltrådsproteinerna 
har ovanligt repetitiva sekvenser. Bakte-
rierna kan få brist på aminosyror och
har därmed svårt att producera proteinet.
Spindeltrådsproteinet är också ovanligt
långt, vilket kan vara svårt att hantera
för bakterierna.

Anna Rising har i sin avhandling
beskrivit ett nytt sätt på vilket delar av
spindeltrådsprotein kan framställas i
stora mängder. Produktionen sker med
hjälp av Escherichia coli, vilket är fördel-
aktigt eftersom man relativt enkelt och
kostnadseffektivt kan utöka produktio-
nen. Delarna av spindeltrådsproteiner
kan sedan på ett kontrollerat sätt fås att
själva bilda meterlånga trådar, som över-
träffar senor i styrka.

Det är första gången man kunnat
framställa konstgjorda spindeltrådar
utan att använda starka lösningsmedel
och speciella metoder för att spinna trå-
den. Trådarna som producerats har även
visat sig tolereras väl av odlade human-
celler, varför det finns gott hopp om 
att människokroppen kan komma att
tolerera materialet. Avhandlingen har
lyckats kartlägga framställningen av ett
nytt biomaterial med mycket stor fram-
tida potential inom flera användnings-
områden.  ■

Bakterier gör 
spindeltråden

disputationer

Ny adress? Ny e-post? Ny arbetsgivare? Nytt namn?
Meddela oss på förbundskansliet om Du flyttat, bytt arbete, bytt namn eller 
fått ny e-postadress. Ring eller skriv till Sveriges Veterinärförbund, Box 12 709,
112 94 Stockholm, tel: 08-545 558 20, fax: 545 558 39, e-post: office@svf.se
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N O R D VA C C

Tre nya hedersdoktorer
❘❙❚❘ Fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap, SLU, offentliggjorde
den 8 maj sin nya hedersdoktorer.
Utnämningarna går i år till tre personer: 
f d jordbruksministern Annika Åhnberg,
professor Barbro Beck-Friis och f d lant-
bruksrådet Inge Gerremo.

Fakulteten har valt att i år föreslå tre
personer som betytt mycket för att ur
olika perspektiv lyfta fram husdjurens
betydelse för människan, säger fakul-
tetens dekanus Arvid Uggla i en kom-
mentar.

Annika Åhnberg har utsetts till agro-
nomie hedersdoktor för sitt insiktsfulla
arbete för en god djuromsorg i förening
med ett bärkraftigt svenskt lantbruk.

Barbro Beck-Friis har utsetts till veterinär-
medicine hedersdoktor för att hon tidigt
väckt förståelse för betydelsen av djur-
kontakter i samband med vård och reha-
bilitering av människor. Inge Gerremo
slutligen har utsetts till veterinärmedicine
hedersdoktor för sitt outtröttliga engage-
mang för jordens fattiga och för att ha
lyft fram husdjurens betydelse i fattig-
domsbekämpningen.

De nya hedersdoktorerna kommer att
promoveras vid SLUs promotionshögtid 
i oktober.  ■

Medel för obduktion av 
dalmatiner tillgängliga
❘❙❚❘ Ordföranden i Svenska Dalmatiner-
Sällskapet, Inger Hagbohm, vill uppmärk-
samma veterinärkår och djurägare på
möjligheten att få ekonomiska medel 

för obduktion av dalmatinerhundar.
Det är hundar som misstänkts drabbats

av det ärftliga fortskridande njurlidandet
PNP (progressiv nefropati, orsakat av en
medfödd underutveckling av njurarna)
som kan vara aktuella för subventionerad
obduktion. Dalmatiner-Sällskapet (SDS)
kan betala bidrag för obduktion och
undersökning för att diagnostisera PNP.
Ansökningar skickas till SDS sekreterare
Eva Bergman, Gamla Tyresövägen 308,
121 33 Enskededalen.

Sällskapet är angeläget om att alla fall
där en dalmatiner blir sjuk och dör i ett
njurlidande ska obduceras. Det har hänt
att misstänkta hundar inte varit försäk-
rade och ägaren inte haft pengar för 
en obduktion. SDS hoppas nu att den 
praktiserande veterinären i dessa fall 
kan informera djurägaren om att medel
för postmortal undersökning kan sökas 
hos SDS.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Kontakt Senter for etter- og videreutdanning på 
tlf. 22 59 72 40 / 22 96 45 00 eller sevu@veths.no www.veths.no

Kurset gjennomføres på Norges veterinærhøgskole Torsdag 6.– lørdag 8. september 2007

Etterutdanning

Kurset retter seg mot smådyrpraktiserende veteri-
nærer. Du vil bli i stand til systematisk å utrede
pasienter med nevrologiske symptomer, og få
kunnskap om de vanligste differensialdiagnosene
hos hund og katt.

Kurset baserer seg på forelesninger, videobaserte

kasusgjennomganger og diskusjoner. 

Kursansvarlige er Karin Hultin Jäderlund, Dipl ECVN,

fra SLU/NVH og Helena Rylander, Dipl ACVIM 

(neurology), University of Madison, Wisconsin, USA.

Pris NOK 5000 – påmeldingsfrist 15. august 2007

Utredning av nevrologiske
kasus, hund og katt
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➤

En djurägare anmälde veterinär YY
för felbehandling av en katt, och
veterinären bestred inte anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägaren anser att veterinär YY utfört
ett ingrepp på hennes katt som ägaren

inte bett om och även skriftligen bett att
det inte skulle göras. 

Djurägaren hade beställt tid för att få
sin honkatt steriliserad. För att vara
säker på att katten inte blev kastrerad
lämnade hon med en anteckning där
hon skrev att det bara gällde resektion
och ligering av äggledarna och att ova-
rierna inte skulle tas bort. Efter ingrep-
pet ringde hon veterinär YY på kvällen.
Veterinären berättade att katten var
kastrerad för att det var vad folk brukade

vilja. Vidare sade YY att hon inte kunde
nå djurägaren. Ägaren hävdade då att
om man inte vet vad kunden vill är det
bästa att låta bli, vilket YY höll med om.
YY sade även att hon inte kunde utföra
det ingrepp djurägaren hade begärt.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Djurägaren lämnade en skriftlig önskan
om att få äggledarna ligerade och
äggstockarna kvarlämnade när katten
togs in av sköterskan. Dessvärre råder

Ansvarsärende

Felbehandling av katt

ansvarsärende
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idag en allmän begreppsförvirring vad
gäller kirurgiska åtgärder avseende
bestående fertilitetskontroll hos hondjur
i Sverige. Av tradition benämner både
gemene man och veterinärer felaktigt
ingreppen ovariehysterektomi/ovarie-
ektomi för sterilisering i stället för den
korrekta termen kastration, för att

enklare skilja åtgärden från den som ut-
förs på handjur. Detta leder dock sällan
till några problem då man inte utför
egentliga steriliseringar på hondjur. Då
och då gör dock djurägare en direktöver-
sättning av termen sterilisering till dess
egentliga betydelse och söker veterinär-
vård för att få äggledarna hos ett hon-

djur ligerade. I de fallen förklarar alltid
veterinären för djurägaren varför man
inte utför en dylik åtgärd hos hondjuret
varpå djurägaren i de allra flesta fall går
med på att låta kastrera hondjuret. 

I det aktuella fallet har YY felaktigt
dragit slutsatsen att djurägaren var ännu
ett fall för den nämnda begreppsför-
virringen och utfört ett ingrepp som
ägaren motsatt sig. YY inser i efterhand
att hon skulle ha avstått från att utföra
något som helst kirurgiskt ingrepp på
katten när hon inte kunde få tag på 
ägaren innan operationen. Någon egent-
lig sterilisering hade dock aldrig blivit
aktuell, inte för att det skulle vara ett
tekniskt svårutfört ingrepp, utan för att
det anses vara ett ej indikativt ingrepp
att utföra på honkatter.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket anser att veterinär YY i
sin veterinärmedicinska yrkesutövning
inte agerat i strid med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Det kan dock kon-
stateras att YY inte borde ha opererat
katten utan att först ha fått kontakt med
djurägaren.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Som Jordbruksverket framhållit i sitt
yttrande har veterinär YY i och för sig
inte agerat i strid med vetenskap och
beprövad erfarenhet vid det ingrepp hon
gjorde. Däremot har hon – som hon själv
medgivit – kastrerat katten i direkt strid
mot djurägarens utryckliga önskemål.
YY kan därför inte undgå disciplinärt
ansvar i form av en erinran, vilket också
delades ut av ansvarsnämnden.

JOHAN BECK-FRIIS

För mer info kontakta CEVA 
eller besök www.fass.se

Nya valmöjligheter 
vid oral smärtbehandling 

av hund

CEVA erbjuder två prisvärda och högkvalitativa NSAID:

Carprodyl® (carprofen) tabletter, 20 och 50 mg med syntetisk biffarom
Meloxidyl® (meloxikam) oral suspension, 1,5 mg/ml

CEVA Vetpharma AB
Annedalsvägen 9, 227 64 Lund
www.cevavetpharma.se

Carprodyl tabletter 20 mg: 20 st, 100 st, Carprodyl tabletter 50 mg: 20 st, 100 st
Meloxidyl oral suspension 1,5 mg/ml: 10, 32 och 100 ml

➤

Kåsörer sökes!
Veterinärtidningen publicerar som

bekant ett veterinärt kåseri i varje

nummer. Vi vill därför gärna ha

kontakt med nya veterinära kåsörer

som vill publicera sig i SVT. 

Hör av er!
Redaktionen
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❘ ❙❚ från styrelsen

Den 17–18 april höll SVFs styrelse
och SVS kollegium sitt årliga gemen-
samma internatmöte, denna gång
på Näsby slott utanför Stockholm.
En temadag inom området alter-
nativa behandlingsformer
följdes av sedvanliga
mötesförhandlingar
dag två.

Under två dagar i april höll SVFs styrelse
och SVS kollegium det traditionella
gemensamma vårmötet i Stockholm. 

Första dagen arrangerades ett gemen-
samt program, som inleddes med dis-
kussioner om årets Veterinärkongress
(fd Veterinärmöte). Kongressen kan inte
hållas på Ultuna då SLU-aulan är under
ombyggnad. Lokalen blir istället Folkets
Hus i centrala Uppsala. Förbundet satsar
på att göra kongressen mer utåtriktad
och massmedialt intressant för att lyfta
fram veterinäryrket i samhället. 

Vidare hölls diskussioner om hur vi
ska kunna få in mer externa pengar till
förbundet. En idé är att ”sälja” SVFs
logotyp. Det finns intressenter som gärna
vill att förbundet ”godkänner” deras
produkt genom att sätta sin logotyp på
deras förpackningar. Självklart måste
detta göras med urskiljning och efter väl
definierade regler, men förbundsstyrelsen
jobbar vidare med frågan.

REMISSHANTERINGEN
Förbundets remisshantering diskutera-
des. Efter omorganisationen har delföre-

ningarna försvunnit varför remissbördan
blir stor för sektionerna i SVS samt för
FVF och AVF. De kommer att behöva
medlemmarnas hjälp för att få så bra
svar på remisserna som möjligt. Det är
genom remissyttranden vi kan påverka!

VIDAREUTBILDNING I DJURTAND-
VÅRD
SVS har utrett olika aspekter på djurtand-
vård i flera år och ett specialistutbild-
ningsprogram är nu färdigt. Intresset för
djurtandvård har ökat mycket de senaste
åren och det är viktigt att veterinärkåren
bevakar området och förbättrar sina
kunskaper där.

SVF har haft bra diskussioner med
Tandläkarförbundet i frågan, bland

annat beträffande det juridiska ansvaret
för tandläkare och veterinärer vid behand-
ling av djur. 

ALTERNATIVA BEHANDLINGS-
METODER
Eftermiddagen ägnades åt ett seminarium
under temat ”Alternativbehandlings-
metoder”.

Lars-Erik Appelgren, professor emeri-
tus i farmakologi vid SLU, inledde med
att rapportera sina erfarenheter och
reflexioner efter att ha suttit med i Djur-
skyddsmyndighetens alternativbehand-
lingsråd. Rådet har haft sju möten där
man främst lärt sig och försökt sätta sig
in i hur olika utövare av alternativa
behandlingar ser på sitt arbete.

Rapport från förbundsstyrelsen i april 2007

Skriv på vår riksomfattande
namninsamling för obligatorisk
märkning och registrering
av katter.

Gå in på
www.djurskyddet.se
och skriv på!
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Det viktiga i rådet är att kartlägga
olika behandlingar och att diskutera
behörighet och ansvar. Utövare av ”alter-
nativa” behandlingar måste också kunna
ställas till ansvar för dem.

Därefter pratade Dan Larhammar på
temat ”Vetenskap och ovetenskap”.
Larhammar är farmakolog och professor
i molekylär cellbiologi på medicinska
fakulteten vid Uppsala universitet. Han
är också engagerad i föreningen Veten-
skap och Folkbildning (VoF). Enligt
Dan Larhammar är definitionen på
pseudovetenskap utsagor som inte är
baserade på vetenskap men som fram-
förs på ett sådant sätt att de ska ge
intryck av att vara vetenskapligt grun-
dade. Han gav många målande exempel
på detta och den som vill veta mer kan

gå in på hemsidan www.vof.se. Hans råd
var att hoppa över rosenroten, aloe veran
och noniejuicen – att köpa dessa är
bortkastade pengar.

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTET
Nästa dag inleddes med diskussioner
om den nyligen presenterade Veterinär-
utredningen. Styrelsen ansåg att försla-
get har både förtjänster och brister.
Förslaget i sin helhet finns på Jordbruks-
verkets hemsida, och kommenterades i
SVT 6/07.

Från AVF rapporterades om pågående
förhandlingar för djursjukhusanställda
veterinärer mellan AVF och SLA
(Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet).
Förhandlingarna beräknas vara klara
den 1 juni.

Inkomstförsäkringar diskuterades vi-
dare. SVFs kanslichef håller på att ta
fram en ny form av inkomstförsäkring
för förbundets medlemmar. Behovet av
detta har ökat samtidigt som fler försäk-
ringsgivare erbjuder den formen av för-
säkring nu. 

Sist men inte minst diskuterades,
med anledning av en ledare i SVT, 
möjligheterna att jobba som veterinär i
u-länder. Flera medlemmar har hört av
sig till kansliet med frågor om hur man
ska gå till väga. Det tillsattes en arbets-
grupp bestående av Christina Arosenius,
Johan Beck-Friis samt Karin Östensson
för att jobba vidare med frågan.

SUZANNE SANDQUIST

ledamot i förbundsstyrelsen

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!
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Vilken är din diagnos? – Svar
SVAR
EKG 1: Sinusrytm med Wolff-Parkinson-White-
syndromet, med ventrikulär preexcitation och delta-
våg (pil, Figur 3) och QRS-komplex med framför allt
negativ amplitud, 120 slag/min.

EKG 2: Supraventrikulär takykardi, 340 slag/min
(Figur 4).

DISKUSSION
Preexcitation av kammaren innebär att det utöver
den normala AV-överledningen finns en accessorisk
ledningsbana mellan förmak och kammare. Denna
accessoriska ledningsbana kan ha olika lokalisation
och därmed orsaka olika QRS-utseende. I detta fall,
som bedöms vara det så kallade Wolff-Parkinson-
White-syndromet (WPW), kallas den accessoriska
ledningsbanan för Kents fibrer och orsakar en för
tidig aktivering av kammaren, vilket representeras av
deltavågen. Deltavågen är väl synlig i sinusrytm som
en positiv amplitud på ett kort intervall från P-vågen
(pil, Figur 3). Det åtföljande QRS-komplexet har
huvudsakligen negativ amplitud. 

Vid takykardi förändras QRS-komplexens polaritet
beroende på hur återkopplingskretsen mellan förmak

och kammare ser ut. På denna registrering kan det
vara svårt att säkert särskilja deltavågen och P-vågen,
och P-R-intervallet kan nu vara förlängt istället för
att som vid sinusrytm vara förkortat (Figur 4). Notera
att kammarfrekvensen (340/min) är anmärknings-
värt hög. Vid takykardier utan accessorisk lednings-
bana förhindrar AV-knutans refraktärperiod att 
kammaren svarar på varje förmaksimpuls och kam-
marfrekvensen blir sällan så hög som vid t ex WPW.

Behandling för preexcitation behövs endast när
perioder av takykardi föreligger, som hos denna
hund. När det gäller människa vill man ofta kirur-
giskt försöka förstöra den accessoriska lednings-
banan. Det finns olika alternativ vad gäller medicinsk
behandling av WPW. Vanligen prövar man kalcium-
kanalsblockare i första hand.

EKG-fall av intresse för publicering i SVT kan skickas
till Anna Tidholm, c/o SVT-redaktionen. Registreringen
bör vara avledning II med hastigheten 50 mm/sek och
amplituden 1 cm = 1 mV. Både kompletta fallbeskriv-
ningar och frågeställningar riktade till Anna Tidholm
tas emot.

FIGUR 3. Sinusrytm med Wolff-Parkinson-White-syndromet, med ventrikulär preexcitation, deltavåg (pil) och QRS-
komplex med framför allt negativ amplitud, 120 slag/min.

FIGUR 4. Supraventrikulär takykardi, 340 slag/min. På denna registrering kan det vara svårt att säkert särskilja delta-
vågen och P-vågen.

P TQRS

δ

QRS
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Bactroban-salva ska inte
användas till djur

❘❙❚❘ SVA har uppmärksammat att mupiro-
cin (Bactroban-salva®) skrivs ut av veteri-
närer till hundar och katter. Nu går
Christina Greko, Avdelning för antibiotika,
SVA, Kerstin Bergvall, Kliniska vetenska-
per, SLU samt Marianne Mellgren, vete-
rinär och ordförande i Skinnklubben ut 
till landets praktiserande veterinärer och 
varnar för användning av salvan.

Mupirocin är ett nyckelpreparat för 
att eliminera MRSA (meticillinresistenta
Staphylococcus aureus) då de koloniserat
människor. Enligt STRAMA (Strategi-
gruppen för Minskad Antibiotikaresistens
och Rationell Antibiotikaanvändning) 
ska produkten reserveras helt för denna
indikation. Internationellt har man upp-

märksammat en snabb resistensutveckling
vid hög mupirocinanvändning. Mupirocin
är inte godkänt för användning till djur,
och har enligt experterna mot bakgrund
av resistensrisken inte någon plats inom
svensk djursjukvård. 

På Läkemedelsverkets hemsida
www.lakemedelsverket.se kan den intres-
serade läsa STRAMAs uppmaning kring
mupirocin till humansjukvården.  ■

Första svinspecialisterna
examinerade

❘❙❚❘ Torsdagen den 19 maj genomförde
ESK-svin den första examinationen av 
specialister inom SVS specialistutbild-
ningsprogram i sjukdomar hos svin. 
Maria Lindberg, som genomgått SVS 
treåriga utbildning, och Marie Sjölund,
som genomgått den danska svinfack-
dyrlægeutbildningen, fick då visa sina
kunskaper.

Examinationen bestod av en skriftlig
och en muntlig del där de båda fick 
diskutera olika sjukdomsproblem och 
gå igenom problembesättningar med 
de fyra examinatorerna Claes Fellström,
Monika Gerth Löfstedt, Jan-Olof Lindquist
och Per Wallgren. Båda aspiranterna blev 
med beröm godkända och erhöll sina
specialistdiplom efter avslutade förhör.  ■

SJV vinnare i dom om
hundregistret

❘❙❚❘ Tingsrätten har kommit fram till att
Jordbruksverket till merparten får rätt i
tvisten mot Svenska Kennelklubben (SKK),
skrev verket i ett pressmeddelande den 
21 maj. Av de åtta miljoner kronor som
SKK stämt Jordbruksverket för, ska verket
betala 1,2 miljoner. Däremot ska Kennel-
klubben betala Jordbruksverkets rätte-
gångskostnader. Det gör att slutnotan för
Jordbruksverket blir ca 500 000 kronor.

Bakgrunden till tvisten är att SKK 
drev det statliga hundregistret på upp-
drag av Jordbruksverket under perioden
2001–2003. Jordbruksverket betalade
ersättning till SKK för detta enligt ett 
avtal mellan parterna, men SKK begärde
mer ersättning än vad Jordbruksverket
ville betala. Kennelklubben lämnade där-
för in en stämningsansökan mot verket.
SJV ansåg dels att SKK velat få ersättning
för kostnader som inte hade direkt med
driften av hundregistret att göra och dels
att Kennelklubben inte kunnat lämna 
verifikationer för vissa kostnader som 
man uppger sig ha haft. 

Tingsrättens prövning visar att SKK 
har rätt till 1,2 miljoner kr i ytterligare
ersättning för driften av hundregistret.
Samtidigt konstaterar tingsrätten att
Jordbruksverket gjort rätt i att inte betala
ut ersättning för overheadkostnader och
vissa IT-kostnader.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

VETERINÄR SÖKES
till Stockholms djurklinik
Vi söker en veterinär med några års erfarenhet av smådjurs-
sjukvård. Specialistkompetens och/eller goda kunskaper i kirurgi
är meriterande.

Kliniken ligger i Alvik, Bromma, och har eget lab, röntgen, ultraljud
och inhalationsnarkos.

Vi som arbetar här är fyra veterinärer och sex assistenter.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, men även deltid kan
diskuteras. Viss kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.

Tillträde och lön enlig överenskommelse, kollektivavtal finns.

Frågor besvaras av Karin Collin på telefon 08-80 84 04:
måndagar 13–22 och onsdagar 8–12. 

Sista ansökningsdatum: 2007-06-15

Skriftlig ansökan skickas till:
Stockholms djurklinik
Att: Karin Collin
Vidängsvägen 1
167 36 Bromma

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida 

www.svf.se hittar du såväl fasta tjänster 
som kortare vikariat under rubriken

”Jobbtorget”. Gå dit och titta redan idag!
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■  Nedanstående uppgifter är hämtade
från Läkemedelsverkets hemsida
www.lakemedelsverket.se. Där kan Du
söka efter utförligare information om
läkemedlen. Ytterligare upplysningar
finns även på www.fass.se.

Godkända läkemedel
Noromectin vet, 0,8 mg/ml oral lösning,
Rx

Datum för godkännande: 2006-12-08
Ombud: N-vet AB, Uppsala
ATC-kod: QP54A A01 (ivermektin) 
Ny produkt innehållande den i

Sverige godkända substansen ivermek-
tin. 

Godkända indikationer: Produkten är
avsedd för behandling och kontroll av
gastrointestinala nematoder, lungmask
och nosstyng hos får, se vidare
www.fass.se.

Nobilis IB multi-ND-EDS, injektions-
vätska, emulsion, Rx

Datum för godkännande: 2007-01-12
Innehavare av godkännande för 

försäljning och ansvarig tillverkare:
Intervet International BV, Boxmeer,
Nederländerna

ATC-kod: QI01A A13 (newcastle-
sjuke-/paramyxo- + aviär infektiös
bronkit- + aviärt adenovirusvaccin)

De aktiva antigenen IBV stam 249G,
ED SV stam BC14, NDV stam Clone
30 som – utöver IBV stam M41 – ingår
i Nobilis IBmulti-ND-EDS, ingår ej i
något i Sverige tidigare godkänt veteri-
närläkemedel. 

Godkända indikationer: Aktiv 
immunisering av avels- och värphöns-
kycklingar för att:
• minska infektion och för att före-

bygga äggförlust orsakad av IBV,
stam Massachusetts;

• minska äggförlust och äggskals-
defekter orsakade av IBV, serotyp
D274/D207;

• minska infektion orsakad av NDV;
• skydda mot äggförlust orsakad av

EDSV 
Produkten kommer tills vidare inte

att marknadsföras.

Nobilis ND C2 vet, frystorkat pulver till
suspension för okulonasal eller sprayadmi-
nistrering, Rx

Datum för godkännande: 2007-01-12
Ombud: Intervet AB, Danderyd

ATC-kod: QI01A D (levande virala
vacciner)

Ny produkt innehållande i Sverige
tidigare godkänt levande försvagat
Newcastle diseasevirus (NDV) stam C2.

Godkända indikationer: Aktiv immu-
nisering av kycklingar mot Newcastle
diseasevirus för reduktion av kliniska
symtom och dödlighet. 

Produkten kommer tills vidare inte
att marknadsföras. 

Nobivac Forcat, frystorkat pulver och
vätska till injektionsvätska, suspension, Rx

Datum för godkännande: 2007-01-12
Ombud: Intervet AB, Danderyd
ATC-kod: QI06A F01 (panleucopenia

virus/parvovirus + rhinotracheit virus +
calicivirus + chlamydia)

De aktiva antigenen levande försvagat
kattpestvirus stam MW-1 och levande
försvagat Chlamydophila felis stam
Baker, som – utöver levande försvagat
felint calicivirus stam F9 och levande
försvagat felint herpesvirus typ 1, 
stam G2620A – ingår i Nobivac
Forcat, ingår ej i något i Sverige tidigare
godkänt veterinärläkemedel.

Godkända indikationer: För aktiv
immunisering av katter för att: 
• reducera kliniska symtom orsakade 

av infektion med felint calicivirus 
och felint herpesvirus typ 1,

• reducera graden av kliniska symtom
orsakade av infektion med Chlamydo-
phila felis,

• förebygga kliniska symtom, leukopen
i och virusutskiljning orsakad av in-
fektion med kattpestvirus.

Cyclix, 250 mikrogram/ml injektions-
vätska, lösning, Rx 

Datum för godkännande: 2007-01-26 
Ombud: Intervet AB, Danderyd 

ATC-kod: QG02A D90 (kloprostenol) 
Cyclix är ett generikum till i Sverige

godkända Estrumat vet (Schering-
Plough A/S). 

Godkända indikationer: Induktion 
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läkemedel

➤

DOKTORAND i parasitologi
Projekt: Studier av immunsvaret vid lungmaskinfektion hos nötkreatur
Fullständig annons finns på http://personal.slu.se/jobb
Sista ansökningsdag 15 juni 2007. 

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap,
Uppsala 
söker
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av luteolys för ny brunst och ovulation
hos kor och kvigor då läkemedlet an-
vänds under diöstrus, synkronisering 
av brunst inom två till fem dygn hos
grupper av hondjur med cyklisk aktivitet
behandlade samtidigt, behandling av
suböstrus och sjukdomar i livmodern
orsakad av persisterande corpora lutea
(endometrit, pyometra), luteala ägg-
stockscystor, induktion av abort intill
dräktighetens 150:e dygn, utdrivning
av mumifierade foster, induktion av
förlossning. 

Domodin vet, 10 mg/ml injektionsvätska,
lösning, Rx

Datum för godkännande: 2007-03-23
Ombud: Novartis Healthcare A/S,

Animal Health, Köpenhamn, Danmark
ATC-kod: QN05C M90 (detomidin)

Domodin vet är ett generikum till i
Sverige godkända Domosedan vet
(Orion Corporation).

Godkända indikationer: Sedering och
viss analgesi av hästar och nötkreatur,
för att underlätta fysiska undersök-
ningar och behandlingar som t ex
mindre kirurgiska ingrepp. 

Detomidin kan användas vid:
• Undersökningar (t ex endoskopi, 

rektala och gynekologiska undersök-
ningar, röntgen).

• Mindre kirurgiska ingrepp (t ex sår-
behandling, tandvård, behandling av
senor, excision av hudtumörer och
behandling av spenar).

• Före behandling och medicinering 
(t ex magsond, skoning av häst).
Premedicinering före inhalations- 

eller injektionsanestesi.

Cepetor vet, 1 mg/ml injektionsvätska,
lösning (till hund och katt), Rx

Datum för godkännande: 2007-03-30
Innehavare av godkännande för för-

säljning och ansvarig tillverkare: 
CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH,
Burgdorf, Tyskland

ATC-kod: QN05C M91 (medeto-
midin)

Cepetor vet är ett generikum till 
i Sverige godkända Domitor (Pfizer
Tiergesundheit GmbH).

Godkända indikationer: Hund och
katt: Sedering för att underlätta hand-
havande av djuret. Premedicinering
inför generell anestesi. Katt: I kombina-
tion med ketamin för generell anestesi
vid mindre kirurgiska ingrepp med
kort duration.

Ny indikation
Rimadyl Bovis vet, 50 mg/ml injektions-
vätska, lösning

Datum för godkännande: 2007-01-12 
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Pfizer ApS, Animal Health,
Ballerup, Danmark 

Indikationsområdet utökas till att även
omfatta: ”akut mastit”. (Fullständig
indikation samt dosering, se produkt-
resumé.)

Godkänd dosering
GastroGard, 370 mg/g oral pasta

Datum för godkännande: 2006-10-06
Ombud: Veter AB, Södertälje
Doseringsavsnittet uppdaterat. (Full-

ständig dosering, se produktresumé.)

Läkemedel godkända av
Europeiska Kommissionen
Yarvitan, 5 mg/ml oral lösning, Rx

Datum för godkännande: 2006-11-17
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Janssen Animal Health BVBA,
Beerse, Belgien

ATC-kod: QA08A B (antiobesitas-
medel, perifert verkande)

Den aktiva substansen mitratapid
ingår ej i något i Sverige tidigare god-
känt veterinärläkemedel.

Godkända indikationer: Hjälp vid
behandling av övervikt och fetma hos
vuxna hundar. Skall användas som en
del av ett generellt viktbehandlings-
program, som även omfattar lämpliga
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➤

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Roma – ett långtidsvikariat 100 % (dnr 06-4495/07)

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

www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 15 juni 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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dietförändringar. Införandet av lämpliga
förändringar i livsföringen (t ex ökad
motion) kan, tillsammans med detta
viktbehandlingsprogram, ge ytterligare
fördelar.

Gonazon, 18,5 mg implantat, Rx 
Datum för godkännande: 2007-01-11 
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Intervet International BV,
Boxmeer, Nederländerna 

ATC-kod: QH01C A (gonadotropin-
frisättande hormoner) 

Ny produkt innehållande den i Sverige
godkända substansen azaglynafarelin. 

Godkända indikationer: Hämning 
av gonadfunktion hos tikar genom
långtidsblockad av syntesen av gonado-
tropin.

Prac-Tic, 56,25/137,5/275/625 mg 
spot-on, lösning, Rx 

Datum för godkännande: 2006-12-18 
Ombud: Novartis Healthcare A/S,

Animal Health, Köpenhamn, Danmark 
ATC-kod: QP53A X26 (pyriprol) 

Den aktiva substansen pyriprol ingår
ej i något i Sverige tidigare godkänt
veterinärläkemedel. 

Godkända indikationer: Behandling
och prevention av loppangrepp
(Ctenocephalides canis och C felis) hos
hundar, se vidare www.fass.se.

ProMeris, 160 mg spot-on, lösning små
katter/320 mg spot-on, lösning stora 
katter, Rx 

Datum för godkännande: 2006-12-19
Ombud: Ceva Vetpharma AB, Lund 
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Universitetsdjursjukhuset vid SLU har verksamhet dygnet runt och bedriver kvalificerad djursjukvård för
hund, katt och andra smådjur, häst och lantbrukets djur. Vi har avancerad bilddiagnostisk verksamhet
med ultraljud, digital röntgen, MRT och scintigrafi. Vid universitetsdjursjukhuset finns också klinisk kemiska
laboratoriet där stora provvolymer från hela landet hanteras årligen. Vidare genomförs stora delar av den
kliniska grundutbildningen, forskarutbildningen inom veterinärprogrammet vid klinikerna.

Vid Hästkliniken och Ambulatoriska kliniken, som tillsammans har drygt ett 40-tal anställda, bedrevs
kvalificerad djursjukvård för över 5 000 hästar under förra året. Vi satsar nu även på en ökad kompetens
inom den ambulatoriska verksamheten för våra hästägare i regionen.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Beredskapstjänstgöring ingår i
anställningen. Provanställning tillämpas.

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

Kvalifikationer: Leg. veterinär, med specialistkompetens i hästens sjukdomar, erfarenhet av ortopedi
och kirurgi är önskvärt.

Arbetsuppgifter: Kliniktjänstgöring på Hästkliniken, viss klinisk handledning av veterinärstudenter ingår i
det dagliga arbetet.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att ringa klinikchef Chris Johnston, tfn 018-67 29 50.

Facklig företrädare för SACO är Lars Holm, tfn 018-67 10 00.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnummer 1627/07 samt meritförteckning och övriga
handlingar, som skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070 750 07 Uppsala eller via e-post
Registrator@slu.se senast den 20 juni 2007.

Sveriges lantbruksuniversitet

Universitetsdjursjukhuset i Uppsala söker

Klinikveterinär till Hästkliniken

➤
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läkemedel

ATC-kod: QP53A X25 (metaflumi-
zon) 

Den aktiva substansen metaflumizon
ingår ej i något i Sverige tidigare god-
känt veterinärläkemedel. 

Godkända indikationer: För behand-
ling av och prevention mot infektioner
av loppor (Ctenocephalides canis och 
C felis) hos katt. Det veterinärmedi-
cinska läkemedlet kan användas som
ett led i behandling av loppallergi-
dermatit (FAD).

ProMeris Duo, 100,5/100,5 mg spot-on,
lösning små hundar, 199,5/199,5 mg
spot-on, lösning medelstora hundar,
499,5/499,5 mg spot-on, lösning
medelstora/stora hundar, 799,5/799,5
mg spot-on, lösning stora hundar,
999/999 mg spot-on, lösning extra stora
hundar, Rx

Datum för godkännande: 2006-12-19 
Ombud: Ceva Vetpharma AB, Lund 
ATC-kod: QP53A D51 (amitraz,

kombinationer) 
De aktiva substanserna amitraz och

metaflumizon ingår ej i något i Sverige
godkänt veterinärläkemedel. 

Godkända indikationer: För behand-
ling av och prevention mot infektioner
av loppor (Ctenocephalides canis och
C felis) och fästingar (Ixodes ricinus,
Ixodes hexagonus, Rhipicephalus 
sanguineus, Dermacentor reticulatus
och Dermacentor variabilis) hos hund.
Det veterinärmedicinska läkemedlet

kan användas som ett led i behandling
av loppallergidermatit (FAD).

Cortavance, 0,584 mg/ml kutan spray,
lösning för hund, Rx

Datum för godkännande: 2007-01-09 
Ombud: Virbac SA, Carros, Frankrike 
ATC-kod: QD07A C (starkt verkande

(grupp iii)) 
Den aktiva substansen hydrokortison-

aceponat ingår ej i något i Sverige 
tidigare godkänt veterinärläkemedel. 

Godkända indikationer: För sympto-
matisk behandling av inflammatoriska
och kliande dermatoser hos hund. 

Meloxidyl, 1,5 mg/ml oral suspension för
hund, Rx 

Datum för godkännande: 2007-01-15 
Innehavare av godkännande för 

försäljning: Ceva Santé Animale,
Libourne, Frankrike 

ATC-kod: QM01A C06 (meloxikam) 
Meloxicam CEVA är ett generikum 
till i Sverige godkända Metacam
(Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH). 

Godkända indikationer: Lindring av
inflammation och smärta vid både akuta
och kroniska sjukdomar i muskler,
leder och skelett. 

Ypozane, 1,875/3,75/7,5/15 mg tablett,
Rx 

Datum för godkännande: 2007-01-11 
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Virbac SA, Carros, Frankrike 
ATC-kod: QG04C X (övriga medel

vid benign prostatahyperplasi) 
Den aktiva substansen osateronacetat

ingår ej i något i Sverige tidigare god-
känt veterinärläkemedel. 

Godkända indikationer: Behandling
av godartad prostataförstoring hos 
hanhund.

Medicinal Oxygen Air Liquide Santé,
100 % medicinsk gas, komprimerad,
Receptfritt

Datum för godkännande: 2006-12-20
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Air Liquide Santé Inter-
national, Paris, Frankrike

ATC-kod: QV03A N01 (syre)
Den aktiva substansen oxygen ingår

ej i något i Sverige tidigare godkänt
veterinärläkemedel.

Godkända indikationer: För syr-
gastillskott och som bärgas under 
inhalationsanestesi. För syrgastillskott
under uppvakning.

Slentrol, 5 mg/ml oral lösning till hund,
Rx

Datum för godkännande: 2007-04-13
Ombud: Orion Pharma AB,

Sollentuna
ATC-kod: QA08A B91 (dirlotapid)
Den aktiva substansen dirlotapid

ingår ej i något i Sverige tidigare god-
känt (veterinär)läkemedel.

Godkända indikationer: Hjälp vid
behandling av övervikt och fetma hos
vuxna hundar. Skall användas som en
del av ett generellt viktbehandlings-
program, som även omfattar lämpliga
dietförändringar och motion.

Meddelande om läkemedel

Excenel vet, ceftiofur, pulver till injek-
tionsvätska: 1 g injektionsflaska till-
handahålls ej fr o m 1 juni 2007. 
Fr o m detta datum tillhandahålls
endast 4 g injektionsflaska.

Ytterligare information kan fås av
produktchef Johanna Zingmark,
Orion Pharma Animal Health, 
tel: 08-623 64 40.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

Djuravdelningen söker

CHEFER
Jordbruksverket vill arbeta för en större helhetssyn
och tydlig profilering mot avnämarna och vi kom-
mer därför att arbeta i processer för djurskydd,
smittskydd och kontroll. Vi tänker organisera oss i
tre övergripande enheter och fyra djurslagsenheter. 

Är du intresserad att tillsammans med våra chefer
vara med och leda detta arbete som enhetschef eller
”processchef” ska du läsa mer på vår webbplats

www.sjv.se 

➤

SVT nr 7-07 final  07-05-28  12.08  Sida 56



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  7 • 2007 59

IN MEMORIAM

Kurt Erne – till minne

Professorn och veterinärmedicine dok-
torn Kurt Erne, Uppsala, har gått ur
tiden vid en ålder av 87 år. Han efter-
lämnar hustrun Gunnel, född
Martenius.

Kurt Erne föddes i Stockholm. Efter
studentexamen studerade han vid
Farmacevtiska Institutet i Stockholm
och tog apotekarexamen där 1946. Han
studerade kemi och botanik vid
Stockholms Högskola och avlade farm
lic-examen 1957. Efter några års apoteks-
tjänstgöring började han sin anställning
vid Statens veterinärmedicinska anstalt
(SVA) 1954, och blev laborator vid dess
kemiska avdelning 1957. Efter avlagd
VMD-grad 1966 fortsatte han sin
tjänstgöring vid SVA som professor och
avdelningschef från 1968 och fram till
sin pensionering 1986. 

Kurt Erne förstod tidigt toxikologins
betydelse för miljön i vårt samhälle. På
SVA fann han också förutsättningar för
att utveckla analysmetoder och att kunna
bedriva forskning och utvecklingsarbete
inom toxikologi och toxikologisk kemi.
Tillsammans med flera andra forskare
vid SVA, bland andra professorerna Karl
Borg, Hans Wanntorp och veterinär
Eric Hanko, avslöjades de katastrofala
följderna av kvicksilverbetningsmedlens
användning för svenskt vilt. Upptäckten

av kvicksilverförgiftning av vissa viltarter
med härledningen till det betade utsädet
framfördes från SVA redan år 1958, 
alltså flera år innan Rachel Carsons bok
”Silent Spring” trycktes i USA om pesti-
cidfaran i natur och miljö. Kurt Erne
fokuserade sitt intresse och inriktade sin
forskning på ogräsbekämpningsmedlen
– främst produkter av fenoxiättiksyra och
dessas påverkan på naturen, långt innan
de uppmärksammade larmrapporterna
som kom. I detta pionjärarbete ingick
bland annat hans doktorsarbete. Forsk-
ningsresultaten och senare studier på ren
fick stor betydelse för kartläggningen av
miljöeffekterna av fenoxiherbiciderna
(”hormoslyr”), som med tiden fick
omfattande spridning i skogs- och lant-
bruk. 

Hans forskning fokuserades också
tidigt på klorkolvätepesticider, såsom
DDT med metaboliter och PCB samt
deras förekomst i den svenska naturen.
Att SVA blev ett så framgångsrikt forsk-
ningscentrum – både nationellt och inter-
nationellt – beträffande uppspårande av
olika giftutsläpp i naturen och påvi-
sandet av dessas förödande inverkan på
framför allt den vilda faunan, kan till
mycket stor del tillskrivas de team av
kemisk och toxikologisk kompetens
som byggdes upp av bland andra Kurt
Erne.

Kurt var en synnerligen aktiv medlem
hos olika intresseorganisationer, före-
ningar/sällskap. Han var ständig medlem
i Sveriges Veterinärförbund, medlem i
Kemistsamfundet, samt i Toxikologiska
Sällskapet, där han var ordförande i
några år. Även inom Sällskapet för Bio-
patologi var han ordförande i många år,
till långt efter sin pensionering. Kurt
Erne var en ordförande som med kraft
och emfas arrangerade möten, föredrag,
institutionsbesök och utflykter till platser
som alla inrymdes under den vittom-
fattande benämningen biopatologi. Vi
minns hans öppna sätt, hans debatt-
glädje och stora entusiasm att ta till sig
ny information, vilket var i högsta grad
uppskattat och medryckande för hans
omgivning.

Andra uttryck för Kurts öppenhet
och ambition att ta till sig intryck var
hans stora intresse för kultur och konst,
som han delade med sin älskade

Gunnel. Detta intresse resulterade bland
annat i ett mångårigt styrelseengage-
mang i Upplands Konstförening samt
ett långvarigt medlemskap i Sveriges
Allmänna Konstförening. SVA har en
mycket aktiv konstklubb, och där satte
han självfallet bestående avtryck genom
sitt intresse och stora kunnighet. Vi är
många som minns hans korta, intensiva,
och nästan i stackato framförda argu-
mentationer, för att vi i ”inköpsdelega-
tionen” skulle bestämma oss för inköp
av ett konstverk. Hans känsla för
konstens form och uttrycksmedel var
säkert också grunden för hans skicklig-
het att teckna, och då kanske framför
allt för träffsäkerheten i hans karikatyr-
teckningar. Denna förmåga var en djupt
förborgad hemlighet för alla utom för
den allra närmsta vänkretsen.

Kurt hade, som framgått, många
strängar på sin lyra. Vi som hade för-
månen och privilegiet att ha Kurt och
Gunnel som våra vänner minns med stor
glädje de stunder, då vi träffades och
bland annat fick ta del av Kurts in-
gående kunskaper om naturen i allmän-
het och botaniken i synnerhet. Vi känner
en mycket stor saknad och tomhet nu,
när vi inte längre har honom bland oss.

Våra varma tankar går till Gunnel,
och vi vill tillsammans med henne be-
vara Kurt i ett bestående, ljust och glatt
minne.

BENGT HURVELL

leg veterinär, VMD, professor emeritus
ADRIAN FRANK

civilingenjör, tekn lic, VMD, 
professor emeritus
STURE BRISHAMMAR

fil dr, professor

Gör din litteratursökning
på www.svf.se
Som medlem i veterinärförbundet har
man möjlighet att utan någon kostnad
utföra litteratursökningar på den inter-
nationella vetenskapliga databasen Pub
Med. Logga bara in på medlemsdelen 
av förbundets hemsida www.svf.se 
och tryck på rubriken "Sökning på Pub
Med”. Större delen av den naturveten-
skapliga världen ligger för dina fötter,
bara några tangenttryckningar bort.
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Avtalsförhandlingar 
strandade

Den 2 maj strandade förhand-
lingarna mellan Sveriges Veteri-
närförbund och SLA, Skogs- och 
Lantarbetsgivareförbundet. Orsaken
var arbetsgivarnas krav på sänk-
ningar av ersättningen för arbete på
obekväm arbetstid, jour och bered-
skap, för att i förlängningen på ett
billigt sätt öka öppethållandet för
djurägarna.

Det i sammanhanget märkliga är att SLA
kräver att dessa ersättningar, till skillnad

mot idag, ska fastställas centralt och inte
ute på de enskilda arbetsplatserna. Detta
går stick i stäv med utvecklingen på alla
andra arbetsmarknadssektorer.

De strandade förhandlingarna inne-
bär att frågan nu förs upp till de två
opartiska ordföranden (medlare) som
parterna utsett för att om möjligt hitta
en uppgörelse. Lyckas inte detta är risken
överhängande för en öppen konflikt i
form av lockout eller strejk. Förhand-
lingarna under ledning av de opartiska
ordförandena planeras i skrivande stund
(den 4 maj) komma igång den andra
veckan i maj. Det nuvarande avtalet
löper ut den sista maj.

För aktuell information i denna fråga
hänvisas i första hand till veterinärför-
bundets hemsida www.svf.se. ■

ANDERS LEFRELL

förhandlingschef, SVF

Avtal klart för ATG-
klinikerna

Akademikerförbunden träffade den
4 maj ett nytt avtal med Almega
Tjänsteföretagen/MIA om löner och
allmänna anställningsvillkor. För
veterinärförbundets del omfattar
avtalet anställda inom ATG och
ATG-klinikerna.

Avtalet innehåller löneökningar på
minst 10,2 procent, utslaget på tre år. I
löneavtalet finns en ny lönebilaga med
tydliga regler för hur lönesamtalen och
förhandlingarna ska gå till på arbetsplat-
serna. Tidigare erfarenheter visar att
lokala lönebildningsavtal gett akademi-
kerna en god löneutveckling. Utöver det
får SVF-medlemmar, som varit anställda
i minst fyra år i följd, en utökad föräldra-
lön från arbetsgivaren i fyra månader.
De år då nationaldagen infaller på en
lördag eller söndag, får man utan löne-
avdrag ta ledigt en annan dag. 

Avtalet gäller från och med 1 maj till
och med den 30 april 2010. Det är möj-
ligt att säga upp avtalet inför det sista
avtalsåret.

SVF kommer snarast att meddela
berörda medlemmar när löneförhand-
lingarna kommer att starta på respektive
företag.

Eventuella frågor besvaras av Anders
Lefrell på veterinärförbundets kansli ■

förhandlingsnytt

söker 

två veterinärer på heltid
Vi söker Dig som har jobbat några år och har specialistkompetens
eller går utbildningen.

Vi erbjuder en tjänst med tillsvidareanställning och ett vikariat, med
möjlighet till fast anställning. Tillträde snarast eller efter överens-
kommelse.

Du är välkommen att kontakta Barbro Wallius för mer informa-
tion om tjänsterna:
Tel 08-505 30 400 vx
Fax 08-505 30 401
E-mail: barbro.wallius@djursjukhus-sthlm.se

Din ansökan vill vi ha senast den 30 juli 2007 till:
Djursjukhuset Albano
Rinkebyvägen 23
182 36 DANDERYD

Djursjukhuset Albano ligger norr om Stockholm
i Danderyd. Djursjukhuset engagerar 22 veteri-
närer som har specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar eller genomgår utbild-
ning härför. Vi är ett väl sammansvetsat team
som tillsammans med vår kunniga personal tar
emot cirka 28 000 besök per år.

SÖKES

Leg smådjursveterinär
Fast tjänst, heltid, tillträde 13/8 -07.

För mer information kontakta:
Catharina Sjöberg, 018-22 11 00

Årsta Djurklinik
Box 24 076, 750 24 Uppsala

VETERINÄR
UPPSALA
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■ 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)

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 Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. 
(SVT 16/06)

19/10 -07. KURS I ÖGONSJUKDOMAR,
Hudiksvall. Arr: Svenska Djursjuk-

husföreningen 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 Djursjukhusföre-
ningen Utbildning AB. (SVT 16/06)

23–24/11 -07. 1ST NOVOS SYMPOSIUM,
Helsingborg. Arr: Nordic Veterinary
Orthopaedic Society. (SVT 6/07)

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,
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kongresser
& kurser

Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg
söker en

KLINIKVETERINÄR
Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg bedriver smådjurssjukvård i ljusa och välutrustade lokaler i
utkanten av Helsingborg. Vi är ett trivsamt gäng bestående av sex veterinärer och tolv djursjukvårdare. Vi
har god stämning på kliniken och vinnlägger oss om att skapa en god arbetsmiljö för samtliga anställda.
Vi satsar mycket på vidareutbildning både externt och internt och förutsätter att våra anställda vill växa
och vidareutvecklas i sin yrkesroll.

Tjänsten är ett vikariat med tillträde 1/9 2007. Tjänstgöringsgraden kan diskuteras beroende på den
sökandes önskemål. Det finns goda chanser till förlängning av tjänstgöringen för rätt person. Tjänst-
göringen är förlagd till dagtid, kvällstjänstgöring till kl. 21.00 en gång per vecka, ingen jour- eller helg-
tjänstgöring. Lön efter överenskommelse.

Vi söker en person med gedigen erfarenhet av smådjurssjukvård, gärna med specialistkompetens i 
hundens och kattens sjukdomar. Du bör tycka om att arbeta med både djur och människor.

För vidare information kontakta Elisabet Ellström, tel 042-20 20 09 eller mail elisabet@dinvet.nu.

Varmt välkommen med din ansökan 
senast den 20/6 2007 per post till:

Elisabet Ellström
Smådjurskliniken Din Veterinär
Ekvändan 2
254 67 Helsingborg
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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
6–8/9 -07. KURS I UTREDNING AV NEVRO-
LOGISKE KASUS, HUND OG KATT arrangeras
på Norges Veterinærhøgskole, Oslo,
Norge av Norges Veterinærhøgskole.
Info: tel: +22 59 72 40 eller e-post:
sevu@veths.no, Internet: www.veths.no
(se annons i denna tidning)

13–15/9. KURS I PATELLA OCH FALL-
BESKRIVNINGAR anordnas av Skalpellen 
i Köpenhamn, Danmark. Info:
Djursjukhuset i Malmö, 
att: Henrik eller Suzanne, tel: 
040-55 22 03, fax: 040-55 22 91, 

e-post: info@djursjukhus.info 
(se annons i denna tidning)

■ Tidigare publicerade
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)
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➤

Universitetslektor i husdjursgenetik
Placering vid institutionen för husdjursgenetik, Uppsala.

Universitetslektor i djuromvårdnad
Placering vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Skara.

Universitetslektor i djurskydd
Placering vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Skara.

Universitetslektor i idisslarmedicin
Placering vid institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala.

Forskarassistent i miljöforskning relaterad till djur och djurhållning
Institutionstillhörighet fastställs av dekanus i samband med tillsättningen.

Sista ansökningsdag för samtliga anställningar är den 26 juni 2007. 

Fullständiga annonser finns utlagda på http://personal.slu.se/jobb.

Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 

söker
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

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

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
HANS BOSTRÖM 070-347 85 55 

Vice ordförande
TORKEL EKMAN 018-38 44 11

Sekreterare
URSULA WENNSTRÖM 070-942 62 58

Vice sekreterare
ARJA KAUTTO 070-373 51 45

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 044-10 60 51

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
LENNART GRANSTRÖM 070-642 36 23

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

Suppleant
BJÖRN LINDEVALL 013-27 40 81

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
BIRGITTA LARSSON

THERESE EDSTRÖM

KARIN GRANATH

THOMAS MANSKE

BENGT RONÉUS

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
THERESE EDSTRÖM

Sekreterare  
AINA MOE BÄCK

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
THOMAS MANSKE

Sekreterare 
ANNA HELMER

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
BENGT RONÉUS

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN GRANATH

Sekreterare
NASERSHA ARZOOMAND

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER

➤ 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

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. EQUINE 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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KON VAR DÅLIG, det var inte tu tal om saken. Högdräktig
var hon, med beräknad kalvning om ungefär en vecka. En
väldigt ful mastit gjorde att ingen i den lilla gruppen som
stod bredvid trodde att det fanns några utsikter att kon skulle
kunna producera något vidare i framtiden. Hon stod upp
men det var inte mer heller och avföringen var
vattentunn. Jag hade nyss gett henne 500 ml
cadexil iv och funderade på nästa drag. 

Bonden ville inte att jag skulle ge antibiotika
vilket var mitt förslag. Han hade förhoppning
om att kon skulle kunna slaktas om hon bara
hade kalvat, vilket jag inte trodde på. Vi disku-
terade en stund och jag föll till föga. Det var 
ju inte jag som var ägaren men jag avkrävde
bonden ett löfte om att han skulle avliva kon
eller påbörja behandling om hon inte blev 
bättre inom de närmaste dagarna. En rejäl
cortisonspruta borde skynda på kalvningen (på
den tiden var det inte slaktkarens på cortison)
Jag övertalade min kvinnliga vän som åkt med
mig, att sätta sprutan i kon. Med stor tvekan
tog hon sig an uppdraget. ”Hugg till rejält”
instruerade jag, och så gjorde hon det, med
skräckblandad energi. Kons reaktion var blixt-
snabb – hon föll ihop och tvärdog! 

Nu övergavs raskt både plan A och plan B och ett akutsnitt
för att rädda kalven blev mitt nästa drag. Bonden rusade in i
huset för att hämta en kniv och sedan hände saker i rask
följd. Vi fick hål på buken och så ut med livmodern, tillsam-
mans med hela tarmpaketet. Jag skar upp livmodern och slet
ut en tillsynes livlös kalv – men, jo, hjärtat slog, visserligen
svagt men ändå. Veterinären försökte sig på livräddning,
struntade i att mustaschen fylldes av blod och slem och 
blåste ihärdigt. 

Efter en god stund var det hela över. Kalven ville inte leva
och kon var om möjligt ännu mer död än tidigare. På bås-
platsen såg det förfärligt ut. Kon låg uppfläkt med innehållet

bredvid sig. En lång nedsölad veterinär iförd en före detta blå
rock såg tagen ut. En chockad ung kvinna som trodde att hon
var orsaken till hela förödelsen började få en rodnad i grönt. 
Bonden och hans mor stod och var lite ledsna. Mitt i röran
upptäckte vi en liten en, som vi inte hade sett förut. Bondens
treårige son hade tydligen knatat efter pappa när han var inne
och hämtade kniven. Nu stod sonen där, längst fram i händel-
sernas centrum, och tuggade helt oberörd på en smörgås.
Kontrasten var enorm och gav veterinären ett minne för livet.

Min vän, som senare blev min fru, lär sedan ha fått ett ök-
eller smeknamn. Jag fick höra att hon där i trakten kallades
för nackstickar’n. 

NILS-ÅKE FAG

Nackstickaren
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*Medlemmar i förbundet har 250 kronor i rabatt

PERSONNOTISER

Födelsedagar i juli 2007

VIVEKA ÅGÅRDH, Jonstorp, 50 år den 1/7
INGVAR FREDRICSON, Vrena, 70 år 
den 2/7
TORE EHLERS, Stockholm, 90 år den 4/7
CARL-GUSTAF KOLMODIN, Halmstad, 
60 år den 5/7
MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM, Gryt-
hyttan, 60 år den 5/7

IDA MÖLLER, Furulund, 60 år 
den 8/7
JOHAN HELLANDER, Ekerö, 50 år 
den 12/7
KERSTIN PLYM FORSHELL, Knivsta, 60 år
den 18/7
MARIA EDLER, Frösön, 50 år 
den 19/7
MARGARETA MALMQVIST, Uppsala, 70 år
den 20/7
RUTGER LINDAHL, Nyköping, 60 år 
den 20/7
ANDERS BERGMAN, Ingarö, 60 år 
den 21/7
DEYA SHABA, Eskilstuna, 50 år 
den 23/7
GÖRAN GYLLEMALM, Överkalix, 75 år
den 29/7

SPECIALISTKOMPETENS

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:8 har SVS
den 19 april 2007 utfärdat intyg om 
specialistkompetens i sjukdomar hos
svin för

• Malin Cerne
• Maria Lindberg
• Marie Sjölund

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

GYLLE SMÅDJURSKLINIK
– 6 km norr om Trelleborg, söker

vikarierande smådjursveterinär
Graviditetsvikariat, heltidstjänstgöring i ett år fr om den 20 augusti
2007. Ingen jour eller helgtjänstgöring. I tjänsten ingår tjänstgöring
två kvällar per vecka.

Vi är idag ett arbetsteam på tre veterinärer och tre sköterskor. Vi
tar emot ca 7 000 patienter per år. Kliniken är utrustad med rönt-
gen och ultraljud samt viss laboratorieutrustning. Vi utför endast
polikliniska operationer. 

Ansökan skickas senast den 30 juni till:
Lena Danielsson, Dannehill N Gylle, 231 91 Trelleborg
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