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❘ ❙❚ ledare

EN SENASTE VECKAN, under tiden för denna ledares tillkomst, har
det vid flera tillfällen rapporterats i rikstäckande nyhetssändningar
om hot och våld inom djurskydds- och livsmedelstillsynen. Bland

annat har besiktningsveterinärernas huvudskyddsombud stoppat arbetet,
och kolleger har sjukskrivit sig efter att ha utsatts för hot på arbetsplatsen.
Allt detta är egentligen inget nytt. Fenomenet har aktualiserats gång efter
annan både inom besiktningsveterinärorganisationen och bland de kom-
munala djurskydds- och miljöinspektörerna.

Trots att frågan ideligen dyker upp verkar det inte läggas några större
ansträngningar på att komma till rätta med problemet, eller utreda hur man
kan förbättra arbetsmiljön och säkerheten för tjänstemän i riskzonen.
Problemet verkar främst beröra dem som jobbar ensamma i sitt tillsyns -
arbete. Ensamarbete är alltid riskabelt på olika sätt, men framför allt för -
sätter man sig i en pressad situation när man i egenskap av myndighetsföre-
trädare går in på någon annans revir och skärskådar verksamheten.

Kollegan som hotades hävdade i en intervju i en Eko-sändning att de som
inte råkar ut för konflikter i tillsynsarbetet är korrumperade. Det är nog en
lite för grov generalisering. Däremot förekommer säkert både konflikträdsla
och hemmablindhet som skäl till att upptäckta brister inte tas upp till strid.

Ingen ska så klart behöva acceptera risken, eller vara rädd för att bli utsatt
för våld eller hot. I Brottsbalkens 17:e kapitel, 1:a paragrafen framgår att:
Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans myndig-
hetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd
däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman
till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse
i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon sålunda förgriper sig
mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort eller
underlåtit.

Jag har inte kunnat hitta en utförlig definition av begreppet tjänsteman,
men klart är att det åtminstone inbegriper så skilda yrken som polis, väktare,
tullare, taxiförare, tågvärd och socialarbetare. Även veterinärer i myndighets-
 utövning (och för den delen även kommunala djurskydds- och miljöin-
spektörer) finns med bland de yrken som åtnjuter så kallat tjänsteman-
naskydd. Men egentligen är det inte yrket som avgör detta, utan om man
utför en myndighetsuppgift.

När veterinär i myndighetsutövning har tjänstemannaskydd 
bör det ligga i arbetsgivarens intresse och ansvar att se till att 
misstänkta fall av våld eller hot polisanmäls. Det måste fram-
gå tydligt att det inte på några villkors vis kan accepteras 
som en del av spelets regler att tjänstemän hotas när de 
påpekar fel eller brister.

PETER ZAFF

ledamot i förbundsstyrelsen

D

Hot i myndighets -
utövning kan aldrig
accepteras
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20 674 hundar från 60 länder, 50 000
besökare, 20 miljoner i omsättning
och 25 veterinärer på plats, det är
några siffror från ett av världens
största hundevenemang någonsin.
Det handlar om World Dog Show som
hölls under fyra högsommardagar på
Stockholmsmässan i Älvsjö.

Ett sådant här gigantiskt hundevenemang
medför självklart en hel del faror. Att samla så
många hundindivider under samma tak är risk-
fyllt från smittskyddssynpunkt och givetvis
ryker några hundar ihop. För att inte tala om
varma bilar i högsommarvärmen.

Svenska Kennelklubben med kompanjoner
hade förberett allt ytterst noggrant. Här fanns
extra resurser på Arlanda för att ta emot
utländska gäster som anlände med flyg, här
fanns 25 veterinärer och extra beredskap på
Regiondjursjukhuset Bagarmossen. 

Utställningen var extra intressant även ur 
en helt annan veterinär synvinkel: hur skulle
domarna döma? Skulle man redan nu kunna se
resultat av höstens och vinterns diskussioner
om de negativa följderna av att premiera exte-
riöra överdrifter? 

VETERINÄRTIDNINGEN ÅKTE ut till Älvjsö och
Stockholmsmässan på lördagen som var den
tredje utställningsdagen av fyra. Klockan 07.00
började insläpp med obligatorisk veterinärbe-
siktning. Kön av tidiga utställare ringlade lång
i parkeringsgaraget och funktionärer och vete-
rinärer jobbade stenhårt med vaccinationskon-
troller och snabbkoll på deltagande hundar.

ÅKE HEDHAMMAR, Svenska Kennelklubbens
veterinärkonsult sedan många år, har rutin på
att organisera besiktningar. Kennelklubbens
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Citat

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Josefin Öberg, till höger, var ansvarig för akutvården på World Dog Show. Här håller
hon och kollegerna från Bagarmossen på att fixa i ordning inför lördagens tävlingar. 

Stor veterinär beredskap
på världens största hundutställning
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årliga jätteutställning i december brukar ha 
lika många deltagare per dag som världsutställ-
ningen och han värvar ständigt entusiastiska
veterinärstudenter som medhjälpare.

– Det är faktiskt kö för att få jobba på
utställningarna och till World Dog Show var
det inga problem att få personal, berättade Åke
som också var ansvarig för smittskyddet. 

– Vi funderade länge på hur vi skulle lösa
rastningen. En dålig rastplats är naturligtvis en
potentiell smitthärd, säger Åke och skickar ut
veterinärtidningens reporter till rasthörnan för
inspektion. Lösningen? Världens största katt   -
låda. 

– Ja, vi kom på att kattströ är lättarbetat.
Det har fungerat alldeles utmärkt, lättplockat
även när det gäller urin, kommenterar Åke.

Det blir nämligen lite lämningar av 20 000
hundar, även om inte alla är på samma plats på
en gång. Uppskattningsvis gick det åt 75 000
påsar.

HUR VAR DET DÅ med de ankommande hun-
darna, var de vaccinerade och fria från ohyra?
Hade ägarna klart för sig vad som gällde? Såg
hundarna friska och fina ut? 

Av de 25 veterinärerna var merparten stu-
denter och de fick göra grovjobbet att titta och
känna – ögon, hosta, diarré – på hundarna.
Om något misstänkt dök upp ropades en ”leg
vet” in, ibland i följe med en tolk, som för-
stärkning. På frågan om det var lärorikt att
jobba på besiktningen svarade en student att
”man lär sig verkligen jobba under stress”
medan hon slängde ett öga ut mot den till
synes ändlösa kön av hundar, burar, matsäcks -
korgar och folk.

Hände det något anmärkningsvärt vid
insläppen?

– Det har varit någon hund med diarré. Ett
par fästingar är allt i ohyreväg hittills, berättar
Håkan Kasström, en riktig ringräv i hundbe-
siktningssammanhang och även en av dem som
varit med och utformat det dopingreglemente
som numera gäller för i stort sett all hundsport
såväl i Sverige som i flera andra länder. 
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❘ ❙❚ reportage

Ingen hund blev insläppt utan besiktning. Studenterna gjorde grovjobbet.
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– Hundarna är mer problemfria än ägarna,
säger Håkan och nickar mot ett gäng grabbar
från sydligare breddgrader som alla vill följa
med den deltagande hunden in. Gratis. 

Tiina Palmu från kennelklubben får ta i med
”hårdhandskarna”. Tiina har haft att göra med
alla sorters hundmänniskor efter mer än 20 år
på kennelklubbens kansli. Hon vet att folk kan
göra ”allt” för att komma in på en hundutställ-
ning. Till exempel stoppa en valp i ryggsäcken.

– Det kom en utställare med en vuxen ita -
liensk vinthund och en medföljande valp.
Valpen fick naturligtvis inte komma med in,
berättar Tiina. 

Bara några minuter senare fick hon se
samma hundägare, iförd ryggsäck, inne på
utställningsområdet. Att han skulle ha hunnit

ordna för valpen på så kort tid var knappast
troligt och Tiina drog snabbt slutsatsen att val-
pen låg i ryggsäcken och larmade veterinär och
polis. Mycket riktigt hade han valpen där och
han avvisades från platsen.  

JOSEFIN ÖBERG, till vardags veterinär på
Regiondjursjukhuset Bagarmossen, var ansva-
rig för akutvården under World Dog Show.
Hon hade tillsammans med sin kollega Emma
Strage ställt i ordning en akutrum a la MASH
i kulisserna. 

– Här har vi möjlighet att göra nästan ”allt”,
berättar Josefin och visar upp det tillfälliga ope-
rationsbordet, en portabel syrgasapparat och
ett extra svalt utrymme för varma hundar.

Har det hänt något?
– Nej, ingenting allvarligt hittills. En

utländsk utställare kom till oss på fredagen och
bad om hjälp med en cavalier som hade jobbigt
att andas. Den hade blåsljud på hjärtat och
ägarinnan var väldigt orolig så vi skickade iväg
hunden till Bagarmossen tillsammans med en
sköterska. Vi har tillgång till en transportbil
från Hundstallet hela utställningen och den här
ägaren var oerhört tacksam för det. Hon hade
med sig flera hundar som skulle ställas ut och
behövde inte åka ifrån. Hunden återhämtade
sig bra och det var ingen större fara med den,
berättar Josefin. 

Josefin var också den veterinär som fick göra
bedömningen när det var dags att krossa bil -
rutor för att ta ut bortglömda och överhettade
hundar. Trots upprepade utrop i högtalarna, på
flera språk, ”lämna inte hunden i bilen, det kan
vara en dödsfälla” fick man göra två ingripan-
den de två inledande utställningsdagarna. Det
första fallet var en tax som suttit nästan hela
dagen i bilen och som var väldigt medtagen när
den räddades. Det andra fallet handlade om två
boxrar som led av syrebrist och röjde runt i
bilen så att larmet började tuta. Efter att ha
avvaktat ett tag beslöt Josefin att hundarna
skulle tas ut. Precis när polisen slagit in rutan
kom ägarna. 

– De var inte så glada, men den ena hunden
var faktiskt ganska dålig, berättar Josefin.

Brith Andersson, utställningskommissarie,
underströk att man avtalat med polisen att
sköta eventuella bilöppningar efter samråd
med veterinär.

– Det blir så mycket enklare efterspel om en
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Många udda raser fanns
att beskåda. Terrier brasi -
liero är namnet på de här
samarbetsvilliga små
gårdshundarna. 
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myndighet och inte någon välvillig privatper-
son står för själva fönsterkrossningen, kom-
menterar Brith lite luttrat. 

SÅ TILL NÅGOT mycket roligare. Av en ren
slump hamnade tidningens utsända på en
presskonferens om den nyaste av hundsporterna
inom kennelklubben, freestyle.

Det är en tävlingsgren där hund och förare
gör ett show-nummer till musik. Oerhört
publikfriande. Den självklara frågan (från
denna tidning) till de tre utövarna som satt i
panelen var förstås ”hur sunt är det här för
hundarna?”.

– Jättesunt, hundarna blir allsidigt tränade,
de behöver inte titta uppåt–höger hela tiden,
svarade Emma Willblad, en av de tongivande i
sporten, med glimten i ögat. Många utövare av
freestyle värvas från lydnadssidan. 

– Det finns begräsningar i hur man får
använda rekvisita, det är till exempel inte tillå-
tet med kläder på hunden eller glitter. Det är
också reglerat hur olika redskap får användas i
numret, berättar Emma. 

– Det kommer nya hundsporter hela tiden
och vi vill gärna att de ska in i kennelklubbens
regelverk, kommenterar organisationens ordfö-
rande Nils-Erik Åhmansson. 
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En trojka med ansvar, från vänster Josefin Öberg, Emma Strage och Åke Hedhammar.

Några siffror från World Dog Show

20 674 hundar deltog i World Dog Show och 14 790 
i de rasklubbsutställningar som arrangerades på orter 
utanför Stockholm i samband med världsutställningen.

60 länder från alla världsdelar utom Afrika var representerade. Flest deltagande
hundar kom från Sverige, 8 383. Därefter kom Finland med 3 235, Norge 2 563,
Ryssland 1 461, Danmark 1 028, Tyskland 617, Italien 612, Nederländerna 494.
Några länder var representerade av en enda deltagare, Argentina, Azerbajdzjan,
Chile, Indien, Kazakstan, Turkiet och Uruguay.  

288 domare från 33 länder bedömde 342 olika raser och rasvarianter. Till sin
hjälp hade de 390 ringsekreterare och 350 övriga funktionärer såg till att allting
runt omkring utställningen fungerade. Alla deltagande hundar fanns förstås
med i en katalog och sammanlagt trycktes 48 miljoner katalog sidor.

120 miljoner kronor gick uppskattningsvis till Stockholms besöksnäring från
deltagare och publik.
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EN ANLEDNING TILL detta är förstås att så
många hundsportare som möjligt ska omfattas
av de generella regler om hundhållning med
mera som gäller inom kennelklubbsorganisa-
tionen och när det gäller tävlingar av hund-
sportens gemensamma dopingreglemente.

Tre ”prestationsprov” togs under världsut-
ställningen, samtliga på deltagare i lydnadspro-
ven. En deltagare per dag lottades och det blev
en österrikisk, en svensk och en dansk hund
som fick lämna urinprov. Det dröjer dock
innan svaren är klara. 

TILL SIST, att se något direkt resultat av hös-
tens och vinterns diskussioner och arbete med

att bromsa premieringen av exteriöra över -
drifter på en sådan här utställning är kanske 
väl optimistiskt. Men Svenska Kennelklubben
tog i alla fall ett steg i rätt riktning när man
satte en vänligt formulerad skrivelse, ett hälso -
brev, i handen på alla domare. Där gavs bland
annat en kort lägesbeskrivning och en upp -
maning att

”In your judging at WDS we would like
you to pay particular attention to health issues
thus making this event a tribute to happy 
and healthy pure bred Dogs. We particularly
remind you to pay special attention to health
problems related to breathing, movement,
eyes and skin.”  ■

Alla domare uppmanades
av Svenska Kennelklubben
att vara extra uppmärk-
samma på överdrifter som
kan ge hälsoproblem. 

Veterinärstation på 266 m2 i Klippan
Lämplig som smådjursklinik, idag finns det en distriktsveterinärstation 
i Jordbruksverkets regi. 

Ledig 1 december 2008

För info kontakta Bo Jacobsson, Heimstaden.
Tel: 0435-137 00, Mobil: 0734-261 909
Mail: bo.jacobsson@heimstaden.com, Hemsida: www.heimstaden.com
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Eftersom hovbroskförbening är ärft-
ligt, röntgas kallblodiga travhings-
tars hovar innan djuren används till
avel. Inga hingstar som har mer än
lindrig förbening godkänns. Den
kliniska betydelsen av hovbroskför-
bening är dock oklar. Föreliggande
studie undersökte om förbeningen
kunde kopplas till rörelsestörning
under arbete, förstärkt digitalpuls
och förändrad hovtemperatur efter
arbete samt skillnader i hovform.
Arbetet är baserat på ett examens -
arbete från 2006 vid avdelningen
för kirurgi & medicin stordjur,
Institutionen för kliniska veten -
skaper, SLU.

INLEDNING
Hos hästar utan hovbroskförbening
består hovbrosken av kantställda brosk-
plattor som distalt fäster in i hovbens-
grenarna. Brosken är tunnast i trakten
och blir successivt tjockare längre fram
mot tån. Framhovarnas hovbrosk är
tjockare än bakhovarnas (3). Flera liga-
ment förenar hovbrosken med hovben,
kronben, kotben och strålben. Det går
även ligament mellan hovbrosken och
elastiska putan samt mellan motstående
sidors hovbrosk (6). Det är endast möj-
ligt att palpera de övre delarna av hov -
brosken eftersom de nedre delarna täcks
av hovkapseln (Figur 1).

Hovbroskförbening innebär att det

sker en beninlagring i ett eller flera av
hovarnas brosk. Förbeningen drabbar
framför allt tyngre hästar av kallblodsras
och förändringarna ses oftast i fram -
hovarna (1, 2, 18, 20, 21). Kroppsstorlek
(13, 21), kön (8, 13, 20) liksom arbete
på hårt underlag (21) anses påverka
både uppkomsten och graden av hov -
broskförbening. Bland ardennerhästar
förknippas sjukdomen också med trånga,

höga och smala hovar (20). Inget sam-
band mellan benställningar och hov -
broskförbening har påvisats (20). Den
kliniska betydelsen av hovbroskförbe-
ning är mycket omdiskuterad och även
om det gjorts försök (14), så har det inte
gått att fastställa om lidandet kan ge
upphov till hälta. En hovbroskrelaterad
hälta skulle teoretiskt kunna orsakas av
att förbenade brosk påverkar hovarnas

HELENA LARSSON, leg veterinär, HANS BROSTRÖM, leg veterinär, VMD,
ULF HEDENSTRÖM, leg veterinär och OVE WATTLE, leg veterinär.*

Klinisk betydelse av hovbroskförbening
hos kallblodiga travhästar

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel
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FIGUR 1. Hovens skelettdelar och ligament sett från sidan och i genomskärning: P1=kot-
ben, P2=kronben, P3=hovben, A=djupa böjsenan, B=hovbrosk, L=hovbroskets ligament
till kotben, kronben, hovben, strålben, motsatt hovhalvas hovbrosk och elastiska putan,
S=strålben, T=långa tåsträckaren, S1=kronledens sidoligament, S2=hovens sidoligament.
Övre delen av hovbrosket (B) är borttaget på den högra bilden för att åskådliggöra ligamen-
 ten som fäster in på P1. Det svarta strecket på vänster bild symboliserar hovkapselns proxi-
mala begränsning. Omarbetad efter Nickel, 1938, Lehrbuch der Anatomie der Haustiere.

SVT 10-08 lill 3:Layout 1  08-08-01  11.02  Sida 11



förmåga till formförändring vid belast-
ning. Detta leder i sin tur till att ampli-
tuden på belastningskrafterna som ska
tas upp av hovens vävnader ökar (19). 

Förbeningsprocesserna kan utgå dels
från hovbensgrenarna, dels från separata
ossifikationscentra (fristående benkärnor)
i själva brosket (20). Dessa två typer av
förbening kan förekomma separat eller 
i kombination (13). I de fall där hov -
broskförbening i form av benpålagringar
på hovbensgrenarna och separata ossifi-
kationscentra förekommer tillsammans
kan dessa förbli separerade eller till slut
sammansmälta (13, 18). Fusionen kan
ta många år (18) eller vara färdig redan
hos mycket unga hästar (2). Fullständig
förbening av hovbrosken är troligtvis
mycket ovanligt och de mest palmara
delarna av hovbrosken består oftast av
brosk även bland hästar med kraftig
hovbroskförbening (13, 18). 

Gradering
Hos kallblodiga travhästar graderas hov-
broskförbening radiologiskt enligt en
skala mellan 1–5 (Figur 2). Grad 1
(minimal) innebär förbening upp till i
höjd med mediala/laterala kanterna på
hovbenet. Grad 2 (lindrig) definieras
som förbening upp till i höjd med pal-
mara delen på hovleden. Grad 3 (mått-
lig) är förbening upp till i höjd med
proximala kanten på strålbenet (streckade
linjen). Grad 4 (kraftig) innebär förbe-
ning som sträcker sig proximalt om
strålbenet men inte över den distala hal-
van av kronbenet och Grad 5 (mycket

kraftig) förbening över den distala hal-
van av kronbenet.

Friröntgen av hingstarnas hovar har
ingått i avelsvärderingen sedan slutet av
1980-talet. Enligt registreringreglemen-
tets kapitel om avelsvärdering får hings-
tar med hovbroskförbening över grad 3
alternativt med separata ossifikations -
centra inte användas till avel. Fram tills
för ett par år sedan gick godkändgränsen
vid grad 2.

Ärftlig förändring
Hovbroskförbening har visat sig vara
ärftligt (2, 8, 11, 13, 20) och förekom-
mer hos unga hästar och till och med
hos enstaka föl (2). Waxberg (20) fann
att sannolikheten var mer än dubbelt så
stor att en individ skulle drabbas av hov-
broskförbening om den var fallen efter
en förälder med defekten än om den var
efter normala föräldrar. Arvsgången är
dock komplicerad (2). Holm och med -
arbetare (8) visade att bland avkommor
efter ”friröntgade” kallblodstravarhings-
tar, vid tiden för undersökningen var 
tillåten grad av hovbroskförbening ≤ 2,
varierade sjukdomsincidensen mellan
46,3 och 3,5 procent. Majoriteten av
hingstarna gav dock avkommor där
mindre än tolv procent hade hovbrosk-
förbening vid två års ålder.

Hypotes och syfte
Undersökningens hypotes var att hov -
broskförbening hos kallblodiga travhästar
kan ge symtom i form av rörelsestörning
under arbete, förstärkt digitalpuls och
förändrad hovtemperatur efter arbete
samt skillnad i hovform jämfört med
hästar utan förbenade brosk.

Syftet var att undersöka om dessa kli-
niska symtom kunde ses hos kallblodiga
travhästar med hovbroskförbening samt
om det i så fall fanns någon skillnad
beroende på graden av hovbroskförbe-
ning (Figur 3). 

Kunskap om den kliniska betydelsen
är viktig för att kunna bedöma om en
diagnostiserad hovbroskförbening har
relevans vid hältutredning och vid avels-
värdering.

MATERIAL OCH METODER
Studien utfördes våren 2005 på vinter-
travbana och inkluderade 17 kallblods -

travare, fyra ston, tre hingstar och tio
vallacker, samtliga fallna efter hingstar
som friröntgats avseende hovbroskför-
bening. Hästmaterialet hämtades dels
från travskolan Wången och dels från
olika privata travtränare i området kring
Östersund. Åldern på hästarna varierade
mellan 4–13 år med en medelålder på
sju år. Samtliga hästar var i full tränings-/
tävlingskondition. Försöket var blindat
så till vida att vi vid klinisk undersök-
ning och rörelsekontroll inte visste om
hästen i fråga hade hovbroskförbening
eller inte. 

Samtliga hästägare fick svara på föl-
jande frågor:

Har hästen haft perioder/problem
med nedsatt brukbarhet? Om ja, hur har
detta yttrat sig? Brukar hästen ha problem
med att bibehålla traven under löp? Om
ja, varierar det med underlagets beskaf-
fenhet? Vilken typ av beslag brukar häs-
ten vara skodd med?

Hästarnas framhovar rengjordes
genom urkratsning, avtorkning och
avborstning. Därefter fick hästarna stå i
minst 20 minuter för att acklimatisera
sig till rumstemperaturen (varierande
mellan 18–20˚C). Digitalpulsen på fram-
 benen palperades och bedömdes efter en
skala mellan 0–3 (0 = ingen, 1 = lindrig,
2 = måttlig och 3 = kraftig digitalpuls).
Hovtemperaturen registrerades med
hjälp av termografiutrustning (kamera:
Meditherm Vet2000, mjukvara: WinTes,
ACDSee 32).

Travarnas rörelser bedömdes före och
under arbete. Arbetet bestod för elva av
hästarna av snabb trav på rakbana i
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FIGUR 2. Radiologisk gradering av hov -
broskförbening. På höger sida i figuren 
illustreras hovbroskförbening av grad 2
längst ned samt ett separat ossifications -
centra av grad 4. Det är den övre begräns-
ningen som bestämmer den radiologiska
graden av hovbroskförbening. Figur efter
Ruohoniemi (13).

FIGUR 3. Preparathov med enkelsidig hov-
broskförbening. Syftet med studien var att
undersöka om kliniska symtom kunde ses
hos kallblodiga travhästar med hovbrosk-
förbening.

SVT 10-08 lill 3:Layout 1  08-08-01  11.02  Sida 12



minst 2 000 m. De resterande sex gick
tävlingslopp på distanser som beroende
på tillägg varierade mellan 2 140–2 180
meter. En av hästarna reds istället för att
köras på rakbanan. Under arbetet obser-
verades om de bibehöll traven eller bröt
över i galopp. 

Som max 15 minuter efter avslutat
arbete upprepades proceduren med ren-
göring av framhovarna, palpering av
digitalpuls och termografering. Efter
termografering palperades hovbrosken
och bedömdes enligt en tregradig skala
(0 = utan anmärkning, 1 = lindrig, 2 =
måttlig och kraftig hovbroskförbening).

Hovarna mättes avseende totallängd,
strålens längd, bredden vid sulvinkeln,
bredden vid indifferenta linjen (hovens
maxbredd) samt bredden vid kronran-
den. Bröstomfång och mankhöjd regi-
strerades. Röntgenbilder av framhovar-
na togs med inställningen 70 kV, 0,15
sekunder och dorsopalmar (DPa) pro-
jektion med filmfokusavstånd på 90 cm.
Graden av hovbroskförbening bedöm-
des radiologiskt enligt Ruohoniemi,
(13). För två av hästarna jämfördes i
efterhand de nya röntgenbilderna med
röntgenbilder tagna sex till sju år tidigare.

I den statistiska bearbetningen grup-
perades hovarna efter individuell grad av
hovbroskförbening. Hovar med grad
0–1 jämfördes med grad 2–5, grad 0–2
jämfördes med grad 3–5 och grad 0–3
med grad 4–5. Eftersom hovar från en
och samma häst (vänster respektive
höger framhov) kunde hamna i olika
grupper analyserades data som en blan-
dad modell (”mixed model”). Pro gram -
met Mixed i SAS-paketet (SAS 2004)
användes för analyserna av samtliga
kontinuerliga data. För ordinala data om
digitalpuls användes ordinal logistisk
regression. Proceduren Genmod i SAS-
paketet användes vid denna analys.
P<0,05 visar på signifikanta korrelationer.

RESULTAT
Tolv av hästarna hade hovbroskförbe-
ning av grad 2 eller mindre och det sågs
fler förbeningar i mediala än laterala
hovbrosk (Tabell 1). I två av hovarna,
som hörde till två olika hästar, fanns det
fristående proximala benkärnor i nivå av
grad 4. I båda fallen satt det separata
ossifikationscentrat i det laterala hov -

brosket. Samtliga hovar med hovbrosk-
förbening grad 4 och 5 hörde till hästar
som var mellan 9–13 år gamla (dvs de
äldsta hästarna i studien). Från två av
dessa tre fanns det gamla röntgenbilder
som visade att det endast skett en mycket
lindrig förändring av förbeningarnas
omfattning, som inte påverkat den
bedömda graden av hovbroskförbening
under de gångna sex till sju åren.

Ingen häst visade rörelsestörning, före
eller under travarbetet, som kunde
kopplas till smärta i framhovarna. Ingen
av hästarna hade svårt att hålla traven.

På frågan om hästen haft perioder av
nedsatt brukbarhet svarade 14 av häst -
ägarna ja och en nej. Åtta hade haft pro-
blem med att bibehålla traven under löp
medan sju inte hade haft detta problem
(Tabell 2). Kunskap om hela hästens
karriär saknades för två av hästarna.
Svaren visade inte någon signifikant
skillnad mellan grad av hovbroskförbe-

ning och någon av orsakerna till nedsatt
brukbarhet eller mellan grad av förbe-
ning och problem med att bibehålla
trav.

Typen av beslag som hästarna brukade
skos med varierade kraftigt. Bland de tre
hästarna med hovbroskförbening grad 4
eller 5 brukade två skos med special -
beslag med avsikt att öka beslagets form-
barhet vid belastning och underlätta
överrullningen. Dessa hästars ägare visste
sedan länge att djuren hade kraftig hov-
broskförbening. Denna typ av beslag
brukade inte användes på övriga hästar i
försöket.

Digitalpulsens styrka efter arbete
skiljde sig inte mellan hästar med och
utan hovbroskförbening. Hovar med
kraftig hovbroskförbening, grad 4–5,
tenderade att bli kallare (medel -3,5˚C)
efter arbete medan hovar med grad
(0–3) istället blev varmare (medel
+3,6˚C) (p = 0,1038). Vid palpationen
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Tabell 1. GRAD AV HOVBROSKFÖRBENING. FÖRDELNING MELLAN ANTAL HÄSTAR (DEN FRAMHOV SOM

HAR HÖGST GRAD AV HOVBROSKFÖRBENING AVGÖR VILKEN GRADERING SOM HÄSTEN FÅR), VÄNSTER

FRAM (VF), HÖGER FRAM (HF) SAMT LATERALA OCH MEDIALA HOVBROSK MED AVSEENDE PÅ GRAD AV

HOVBROSKFÖRBENING.

Grad av hovbrosk- Antal VF HF Laterala Mediala 
förbening hästar brosk brosk

0 2 5 2 12 7 
1 3 2 3 4 7 
2 7 6 7 13 12 
3 2 1 3 1 4 
4 2 3 1 4 3 
5 1 0 1 0 1 
Totalt antal 17 17 17 34 34 

Tabell 2. ANTAL HÄSTAR MED OLIKA ORSAK TILL NEDSATT BRUKBARHET SAMT ANTAL HÄSTAR SOM HAFT

SVÅRT MED ATT BIBEHÅLLA TRAVEN UNDER LOPP I FÖRHÅLLANDE TILL GRAD AV HOVBROSKFÖRBENING.
DEN FRAMHOV SOM HAR HÖGST GRAD AV HOVBROSKFÖRBENING AVGÖR VILKEN GRADERING SOM HÄSTEN

FÅR. VARJE HÄST KAN HA MER ÄN EN ORSAK.

Grad av Karpit Hovledsartrit Problem i  Övriga Problem  
hovbrosk- fram eller ”ont bakdelen   orsaker med att  
förbening i framhovar” eller muskel- bibehålla 

problem trav

0 2 - - 1 1
1 1 - 1 - -
2 2 1 3 1 3
3 2 1 - - 2
4 1 1 - - 2
5 - - 1 - -
Antal hästar 8 4 5 2 8
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av hovbrosken bedömdes sju av hästarna
ha onormala hovbrosk på ett eller båda
frambenen. Samtliga hovar med hov -
broskförbening grad 4 och 5 kunde
fångas upp med palpation men vid lind-
rigare förbening blev bedömningen 
osäker. 

Hovar med grad 4–5 hörde till hästar
med signifikant större kroppsstorlek
(mankhöjd + bröstomfång = kroppsstor-
lek i cm) än hovar med grad 0–3, p =
0,0302 (Figur 4). De tre hästarna med
förbening av grad 4–5 hade en medel-
kroppsstorlek på 351 cm jämfört med
341 cm bland de övriga. Hovar med
grad 4–5 var signifikant längre (p =
0,0133) och hade brantare lutning på
sidoväggarna (p = 0,0372) (skillnaden
mellan bredden vid kronranden och
maxbredden), samt visade en tendens
till större sularea (p = 0,088) jämfört
med hovar med grad 0–3. Det fanns
däremot ingen signifikant skillnad i
hovarnas maxbredd. Förhållandet strå-
lens längd/totala hovlängden var signifi-
kant lägre (67 procent) för hovar med
grad 0–2 än för grad 3 där förhållandet
var 74 procent (p = 0,025). Hästarna
med förbening av grad 4–5 var samtliga
skodda med sula vilket omöjliggjorde
mätning av strållängd på dessa individer. 

DISKUSSION
Undersökningens resultat kunde, för -
utom hovform, inte påvisa några kliniska
avvikelser mellan nordsvenska travare
med och utan hovbroskförbening.
Mate rialets omfattning på 17 hästar (34
framhovar) är ringa och samtliga slutsat-
ser bör tolkas med hänsyn till detta. 

Vad gäller kallblodstravaravel har
Norge och Sverige en likartad syn på
hovbroskförbening. Under åren 1989–
1994 genomfördes två studier på svenska
kallblodiga travare där 75 respektive 212
hästar röntgades med avseende på hov -
broskförbening. I den första studien var
alla hästarna äldre än två år och i den
andra var 162 av individerna äldre än
två år. Materialet bestod med andra 
ord av hästar efter både hingstar som 
fri röntgats och hingstar som inte fri -
röntgats avseende hovbroskförbening.
Prevalensen av hovbroskförbening upp-
mättes i båda studierna till drygt 30 pro-
cent (5, 7, 12). Radiologisk bedömning

gjordes i dessa studier efter en tregradig
skala där grad 0 motsvarade en förbe-
ning ≤ 2 i den graderingsskala vi använt
oss av. De resultaten stämmer väl över-
ens med resultaten i vår studie där 29
procent av hästarna hade förbening av
grad 3–5. Holm och medarbetare (8)
rapporterade däremot motsvarande för-
bening hos bara 13,3 procent av 392
norska kallblodstravare. Dessa individer
var alla födda 1995 och omkring två år
gamla när de röntgades, vilket kan tyda
på att hovbroskförbening kan utvecklas
även efter två års ålder. Det kan också
vara så att problemet är mindre vanligt
bland de norska kallbloden. Det skulle
indikera att inkluderandet av hovbrosk-
förbening i avelskriterierna har minskat
förekomsten bland de norska kallblods -
travarna, till skillnad från de svenska
hästarna i vår studie och vad som varit
fallet hos den svenska ardennerhästen
(1). Att avelsarbete inte är lätt kan illu-
streras av att 46,3 procent av avkom-
morna, efter en av de mest använda
hingstarna i norsk kallblodsavel 1994,
hade hovbroskförbening (8).  

I denna studie var det vanligare att
förbeningen var mer omfattande i det
mediala hovbrosket jämfört med det
laterala. Detta resultat skiljer sig från
tidigare studier där hovbroskförbening
vanligen haft större utbredning i de late-
rala brosken (1, 2, 8, 13, 21). Hos
Finnhästar, en typ av kallblod som också
kan användas till trav, framför Ruoho -
niemi (13) att kraftig hovbroskförbe-
ning i de mediala hovbrosken eventuellt
representerar ett mer signifikant fynd än

förbening av samma omfattning i de
laterala brosken. I vår studie sågs som
nämnts ingen sådan klinisk skillnad. I
två av hovarna fanns det en fristående
benkärna proximalt om resten av förbe-
ningen. I båda fallen var den fristående
benkärnan belägen i det laterala hov -
brosket. Två brosk av totalt 68 under-
sökta ger en prevalens av fristående ben -
kärnor som stämmer väl överens med den
på 3,2 procent bland Finnhästar (13). 

Stor kroppsstorlek har nämnts som
en möjlig predisponerande faktor för
hovbroskförbening (13, 21). I överens-
stämmelse med detta hörde de hovar
med kraftigast hovbroskförbening (grad
4–5) till hästar med signifikant större
kroppsstorlek än hovar med grad 0–3.
Materialets storlek, fem hovar med grad
4–5 jämfört med 29 hovar med grad
0–3, gör det dock svårt att dra några
säkra slutsatser.

Hovens form och beslag
Enligt vissa källor kan hovens form för-
ändras som en följd av att hovbrosken
förbenas. Väggarna kan rätas upp och
trakten trängas med en försämrad hov-
mekanism som följd (4, 9, 21, 22).
Hovar med grad 4–5 hade större sularea
samt signifikant större hovlängd och
brantare lutning på hovväggen, dvs mer
rak hovvägg än hovar med hovbroskför-
bening grad 0–3. Den större sularean
kan troligen förklaras av att detta också
var de största hästarna, men det kan inte
förklara den brantare lutningen på
sidoväggarna. 

Typen av beslag som hästarna i studien
brukade skos med varierade kraftigt.
Enligt tradition väljer man i Sverige att
sko hästar med hovbroskförbening med
plåt-gummi (PG) beslag, gummisula
och tvärtåade eller tåriktade skor. Det
teoretiska syftet är att kompensera en
försämrad eftergivlighet/rörlighet i
hovens bakre del samt att underlätta
överrullningen (9). Dessa typer av beslag
brukade användas endast på två av häs-
tarna i försöket vilka båda visade sig 
ha kraftig hovbroskförbening. Deras
respektive tränare var medveten om att
hästarna hade kraftig hovbroskförbe-
ning och hade valt dessa beslag, av här
angivna skäl, som profylax och inte för
att hästarna inte fungerade med andra
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FIGUR 4. Preparathov med dubbelsidig
hovbroskförbening. Hovar med grad 4–5
hörde till hästar med signifikant större
kroppsstorlek än hovar med grad 0–3.
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typer av beslag. Den tänkta profylaxen
innebar också att dessa individer hade
förhållandevis kortare hovar än de som
hade förbening av grad 0–2.

Termografi
Vid termografi mäts hudtemperaturen
hos en kroppsdel genom att mängden
infraröd strålning som avges registreras
av en värmekamera. Varje del av krop-
pen har sitt eget termiska mönster base-
rat på blodcirkulation och kroppskon-
tur. Hur mycket päls som täcker den
aktuella kroppsdelen samt omgivnings-
temperaturen kan utgöra eventuella fel-
källor vid användning av termografi
(16, 17). Flera av hästarna hade rikligt
med hovskägg som i vissa fall även var
blött på grund av rådande väderlek (vin-
ter och snö). I möjligaste mån rengjor-
des och torkades hovområdet innan ter-
mografin men det var svårt att få allting
helt torrt utan att på samma gång riskera
att påverka blodcirkulationen genom
alltför ihärdig massage av kronranden.
Omgivningstemperaturen hölls relativt
konstant i lokalerna där hästarna under-
söktes (18–20˚C) men längden på ackli-
matiseringsperioden kan eventuellt ha
varit otillräcklig. De hovar som hade
kraftigast hovbroskförbening (grad 4–5)
tenderade att bli kallare efter arbete
(medel: -3,5˚C) medan hovar med grad
0–3 istället blev varmare (medel:
+3,6˚C) (p = 0,1038). Resultaten skulle
kunna tolkas som att kraftig hovbrosk-
förbening kan påverka blodcirkulatio-
nen i hoven och därmed ge en lägre hov-
temperatur. Ingen signifikant skillnad i
digitalpuls efter arbete kunde noteras
mellan grupperna.

Klinisk signifikans
Även om hälta på grund av hovbrosk-
förbening är sällsynt och sjukdomens
kliniska signifikans är oviss (15) har 
förkortad steglängd och hälta vid vänd-
ningar i trav på hårt underlag förknip-
pats med hovbroskförbening av vissa
författare (9, 10, 22). En förkortad steg-
längd borde för en travhäst innebära en
långsammare trav men hästarna med
förbening av grad 3–5 i denna studie
hade historiskt sett inte presterat sämre
travtider än hästarna utan hovbroskför-
bening. De uppvisade inte heller några

rörelsestörningar som kunde härledas
till smärta från framhovarna. 

Hovbroskförbening har rapporterats i
samband med andra patologiska proces-
ser i hovområdet, t ex strålbenshälta
(10). Waxberg (20) fann att ardenner-
hästar med hovbroskförbening mer
frekvent än andra uppvisade sjukliga
förändringar i ben, leder, senor och liga-
ment i hovområdet. Vanligast var pro-
blem i hovleden. Sammanställningen av
intervjufrågorna i den här undersök-
ningen avslöjade inget mönster som
tydde på att hovledsartrit eller någon
annan orsak till nedsatt brukbarhet
skulle vara vanligare hos hästar med hov-
 broskförbening jämfört med dem utan. 

Sammanfattningsvis sågs i denna stu-
die statistiskt signifikanta skillnader

bara när vissa hovmått och storleken på
häst jämfördes mellan hästar med grad
0–3 och grad 4–5 av hovbroskförbening.
Det fanns inga tecken på att hovbrosk-
förbening påverkade hästarnas brukbar-
het och prestationsförmåga. Flera av
hästarna som ingick i materialet har haft
stor framgång som travhästar trots kraf-
tig hovbroskförbening (Figur 5). Sanno -
likt påverkar låggradig hovbroskförbe-
ning inte hästens möjlighet att prestera
medan kraftig hovbroskförbening even-
tuellt kan kräva åtgärder i form av speci-
albeslag. Bedömningen av tidigare tagna
röntgenbilder från de två hästarna med
kraftigast hovbroskförbening tyder på
att en sådan förbening inte behöver öka
med stigande ålder och arbete.

Idag godkänns alla kallblodiga travar-
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FIGUR 5. Röntgenbild från en häst med kraftig hovbroskförbening som trots detta haft
stor framgång som travhäst.
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hingstar med hovbroskförbening ≤ grad
3. I denna studie fanns inga resultat som
korrelerade denna gradindelning med
några kliniska symtom. Vidare under-
sökningar krävs för att säkerställa om
och i så fall när hovbroskförbening kan
ha klinisk betydelse. 

SUMMARY
Clinical significance of ossification of
the collateral cartilages of the distal
phalanx in Swedish cold blooded
trotters
The aim of this study was to evaluate 
if ossification of the collateral cartilages
of the distal phalanx (sidebones) could
cause clinical signs like gait abnormalities
during exercise, increased digital pulsa-
tion and alterations of hooftemperature
after exercise and conformational adap-
tations of the hoofs, compared with 
horses without sidebones. Seventeen
coldblooded trotters between the ages of
4–13 years participated in the study.
None of the results indicated that ossifi-
cation interferes with the capacity of 
the horse to function and perform.
Statistically significant differences in
bodysize and in the shape of the hoof
was found between horses with ossifi -
cation above the level of the proximal
border of the navicular bone compared
with horses without or with very mild
ossification. These differences did how -
ever not correlate to any clinical signs.

TACK
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för lån av lokaler, Susanne Demmers för
lån av röntgenapparat, Lisa Norberg och
Johanna Svensson för praktisk hjälp under
studiens genomförande och alla häst ägare
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En fem år gammal honkatt fick snabbväxande
subkutana knölar på buken, vilka opererades
bort och skickades till SVA för histologisk
undersökning. Fallet är sammanställt och tolkat
av Erika Karlstam, enheten för patologi och
viltsjukdomar, SVA.

Huskatt, hona, fem år
ANAMNES: Djurägaren upptäckte två veckor före
besöket att katten fått flera olikstora knölar på
buken. Knölarna hade ökat markant i storlek, och
den största mätte nu ca 10 cm i diameter.

STATUS: Vid klinisk undersökning konstaterades
flera subkutant belägna, fasta nybildningar ventralt
på buken. Katten var mager, men i övrigt inte märk-
bart allmänpåverkad. Nybildningarna opererades
bort, fixerades i tioprocentig formalinlösning och
sändes till enheten för patologi och viltsjukdomar,
SVA för histologisk undersökning.

PATOLOGI: Se Figur 1 (nybildning, makroskopisk
bild), 2 och 3 (nybildning, mikroskopisk översikts-
respektive närbild). Beskriv de morfologiska föränd-
ringarna och föreslå patologanatomisk diagnos.

Vilken är din diagnos? – Patologi

SVAR SE SIDAN 54

FIGUR 1. Nybildning, katt. Makroskopisk bild med snitt -
ytan exponerad till höger i figuren.

FIGUR 2. Nybildning, katt. Mikroskopisk översiktsbild.
HE-färgning, cirka 25 gångers förstoring.

FIGUR 3. Nybildning, katt: Mikroskopisk närbild. HE-färg-
ning, cirka 100 gångers förstoring.

Salmonella vanligt hos
slaktsvin i EU
❘❙❚ The European Food Safety Authority
(EFSA) publicerade den 9 juni en EU-

omfattande undersökning av Salmonella
hos slaktsvin. Prover togs från slaktade
grisar i alla EU-länder plus Norge under
perioden oktober 2006 – september
2007.

I genomsnitt bar 10,3 procent av gri -
sarna på Salmonella med en variation från
0–29 procent mellan olika medlems länder.
Bäst var situationen i Finland, som inte

hittade en enda salmonellainfekterad 
gris vid slakt. Sverige kom på andra plats
med en prevalens på 1,3 procent, och
sämst var läget i Spanien där 29 procent
av de slaktade grisarna bar på salmonella-
bakterier.

Resultaten ska hjälpa den Europeiska
kommissionen att sätta upp mål för reduk-
 tion av Salmonella hos grisar inom EU.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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MRSA-INFEKTIONER HOS HÄSTAR
Under juni–juli har flera fall av infektioner
med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus
aureus) påvisats hos hästar i Mälardalen. I de
flesta fallen har bakterien varit associerad till
sårinfektion efter operativa ingrepp. Tidigare
har MRSA påvisats hos hästar i Sverige endast
vid ett tillfälle. Det var vid en isolering som
gjordes 2007 från en nässvabb uttagen i en
anonym undersökning av bärarskap bland 300
hästar.

MRSA är resistenta mot alla beta-laktam -
antibiotika, inklusive cefalosporiner, och ofta
även mot andra antibiotika. Detta gör infektio-
ner med MRSA mycket svårbehandlade. De
MRSA som isolerats från hästarna i juni–juli
var t ex resistenta även mot tetracyklin, genta-
micin och trimetoprim vilket innebär att inget
antibiotikum registrerat för häst i Sverige är
verksamt.

Förutom att orsaka svårbehandlade infektio-
ner har förekomst av MRSA hos hästar och
andra djur en zoonotisk dimension. Samma
typer av MRSA påvisas hos djur och männi-
skor vilket medför att människor kan vara
infektionsreservoar för djur och vice versa.
Infektion med MRSA är anmälningspliktig
inom såväl humanmedicinen som veterinärme-
dicin.

I flera länder har MRSA rapporterats som
orsak till sårinfektioner hos hästar. Dessutom
finns rapporter om att hästar kan vara sym-
tomlösa bärare av bakterien, t ex i näshålan.
Fynden av MRSA visar att bakterien finns hos

Epizteln tar den här månaden upp MRSA hos hästar,

bluetonguesituationen i Europa och två fall av Salmo-

nella typhimurium. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket

och är i det här numret sammanställd av Linda Hallenberg, SVA och Jessica Dahl-

berg, Jordbruksverket.

❘ ❙❚ månadens epiztel

Under juni–juli har flera fall av infektioner med MRSA (meticillinresistenta Staphy-
lococcus aureus) påvisats hos hästar i Mälardalen, alla med koppling till hästklini-
ken vid SLU.
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svenska hästar och belyser vikten av god hygien
och smittskyddsrutiner vid hantering av hästar
– inte minst i samband med djursjukvård och i
stuteriverksamhet.

BLUETONGUESITUATIONEN (BTV-8) 
I EUROPA
Tyskland, Frankrike, Belgien, Luxemburg,
Schweiz och Holland har förklarat bluetongue -
smittan som endemisk inför OIE. Enbart
enstaka nya fall av sjukdomen har rapporterats
till Kommissionen från drabbade områden,
förutom från Frankrike som har rapporterat ett
stort antal nya fall. Flera länder har nu tillgång
till vaccin mot BTV-8 (bluetonguevirus-8) och
har därför påbörjat vaccination. Andra ligger i
startgroparna för detta.

Danmarks vaccinationskampanj startade
vecka 32 och beräknas fortgå i 2,5 månader.
Det är nötkreatur, får och getter i landets södra
regioner (Fyn, Själland, Lolland, Falster samt
de sydligaste kommunerna i Jylland) som ska
vaccineras. Djurägarna anmäler sina djur inför
vaccinationen och får själva stå för kostna -
derna, men får tillbaka delar av pengarna i
efterhand (år 2010). Sverige har i beredskaps-

syfte beställt en miljon doser inaktiverat vaccin.
Blir hotet akut kan Jordbruksverket i samråd
med SVA besluta om vaccination i delar av 
landet.

TVÅ FALL AV SALMONELLA 
TYPHIMURIUM
I mitten av juli konstaterades fall av salmonella
i en slaktkycklingbesättning i Munka-Ljungby
och i en värphönsbesättning i Kvänum.
Salmonellan är av typen typhimurium. Det rör
sig dock inte om den typhimurium-typ som
under sommaren har vållat stora problem i
Danmark.

Båda fallen upptäcktes när personer som bor
på gårdarna insjuknade och sökte läkare. När
det konstaterades att de var drabbade av salmo-
nella provtogs även fåglarna på gårdarna.

I skrivande stund har Jordbruksverket och
övriga berörda myndigheter inlett provtag-
ningar för att försöka hitta smittkällan. I dags-
läget finns ingen koppling mellan de båda
utbrotten. Smittspårningsarbetet befinner sig
dock i inledningsskedet och det kan därför inte
uteslutas att det finns ett samband mellan de
båda fallen.  ■

■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootolog jour är
018-67 40 01. 

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

Mer information finns på agria.se, under rubriken 
veterinär - Agrias forskningsfond och på skk.se.

Merr information finns på aggria.se, under rubriken
ve

p
eterinär - Agrias forskninngsfond och på skk.se.
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Atypisk myopati är en dödlig men
okänd muskelsjukdom hos hästar,
som nu verkar vara på frammarsch i
Europa. Ett forskarteam från Utrecht
har fått fram nya fakta om sjukdo-
men. Experterna tror att den kan
finnas även i Sverige trots att inga
svenska fall ännu är identifierade.

Atypisk myopati är en dödlig muskel-
sjukdom hos hästar, som tycks vara på
frammarsch i Europa. Ingen har tidigare
vetat vad sjukdomen beror på, men ett
forskarteam från Utrechts universitet i
Holland har nu kunnat ge en biokemisk
förklaring till vad som händer i hästar-
nas muskler. Därmed kan de också ge
ett förslag till behandling av sjukdomen.

Sjukdomen drabbar bara hästar som
går ute större delen av dygnet och inte
tillskottsutfodras. 1939 beskrevs atypisk
myopati för första gången. Sedan dess
verkar den ha ökat, och har nu före-
kommit i minst tio europeiska länder. 

Norra Tyskland råkade år 1995 ut för
ett av de värsta utbrotten, då över 100
hästar dog på bara två veckor. Belgien
och Frankrike har haft utbrott av aty-
pisk myopati flera gånger de senaste
åren i perioder med kallt väder, och
Nederländerna råkade ut för den hösten
2006.

VISAR SIG PÅ HÖSTEN
Det är just på hösten, när vädret varit
vått och blåsigt, som sjukdomen visar
sig. Några typiska symtom är en vack-
lande, stel gång, muskeldarrningar och
smärtor. Hästarna har svårt att resa sig,
svettas, blir apatiska och får förhöjd puls

och andning. Nio av tio drabbade djur
dör inom ett par dygn.

– Sjukdomen kan mycket väl ha före-
kommit också i Sverige utan att ha blivit
identifierad som just denna muskelsjuk-
dom, tror dr Bert Dorland. Han tillhör
Universitetssjukhuset i Utrecht, där
man har tillgång till masspektrometri,
gaskromatografi och andra metoder för
att studera blod- och urinprover i sam-
band med olika ämnesomsättningssjuk-
domar.

ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOM
Det är nämligen en sådan sjukdom som
den atypiska myopatin visat sig vara.
Den beror på ett fel i fettförbränningen,
och är en motsvarighet till en human
sjukdom kallad MADD (Multiple Acyl-
CoA Dehydrogenase Deficiency).

– I en normal ämnesomsättning
omvandlas kolhydrater, fett och pro -
teiner till kroppens ”energivaluta” ATP.
Men vid den här sjukdomen har några
av stegen i fettförbränningen blivit

Okänd hästsjukdom kartlagd i
Holland
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INGELA BJÖRCK, forskningsjournalist.*,

Atypisk myopati hos häst kan mycket väl ha förekommit också i Sverige utan att ha blivit
identifierad, tror Bert Dorland från Universitetssjukhuset i Utrecht.
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blockerade på grund av att en viss grupp
enzymer inte fungerar. Resultatet blir
dels en brist på energi, dels en ansamling
av giftiga nedbrytningsprodukter som
skadar musklerna, förklarar veterinären
Cornélie Westermann. Hon har sam-
man med Bert Dorland och andra fors-
kare visat att detta är vad som sker 
både hos människor med MADD och
hos hästar med atypisk myopati (som
hädanefter också kan kallas MADD). 

Prover från tio hästar i Holland och
Belgien, varav nio dött i sjukdomen,
jämfördes med prover från tolv friska
hästar och tre hästar med en annan mus-
kelsjukdom. Man fann stora skador i
framför allt muskelfibrer av typ 1 hos de
hästar som haft MADD, och dessutom
höga värden av bland annat vissa fett -
syror i urin och blod. De enzymer som
borde bryta ner fett saknades också i de
sjuka hästarnas muskelvävnad.

SNABB BEHANDLING NÖDVÄNDIG
Den vanliga behandlingen av hästar
med muskelbesvär går ut på att hålla
dem varma, låta dem vila och ge dem
vätsketillförsel samt smärtstillande
medel. Men det räcker inte vid MADD.
Här behövs också energitillförsel från en
glukoslösning samt insulin så att all till-
gänglig glukos blir absorberad, vilket
annars inte alltid sker.

De toxiska nedbrytningsprodukterna
måste också avlägsnas med hjälp av int-
ravenöst karnitin, som fungerar som

fettsyretransportör. Karnitinet omvand-
lar de giftiga substanserna till ofarliga
ämnen som kan utsöndras via urinen. 
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Cornélie Westermann hoppas att de veterinärer som känner till forskargruppens resultat
behandlar eventuella MADD-sjuka hästar enligt hennes råd, och samtidigt skickar prover
för analys.
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– Efter en sådan behandling tror vi
att enzymerna kan komma tillbaka, så
att fettnedbrytningen återigen börjar
fungera normalt. Men det kräver att
man reagerar snabbt, eftersom merpar-
ten av hästarna annars dör inom 72 tim-
mar, framhåller Cornélie Westermann.

PROVER EFTERLYSES
Än så länge är hennes behandlingsråd
bara teorier, eftersom de ännu inte pro-
vats på några MADD-sjuka hästar. Det
har inte förekommit några utbrott av
sjukdomen sedan hösten 2007, och fors-
kargruppens resultat las fram först i
februari i tidskriften Neuromuscular
Disorders. Men deras fynd har fått stor
publicitet, och Cornélie Westermann
har kontaktats av många veterinärer som
i efterhand inser att de nog stött på
MADD hos hästar som plötsligt blivit
räddningslöst sjuka.

– Nu hoppas vi att de veterinärer som
känner till våra resultat behandlar even-
tuella MADD-sjuka hästar enligt våra
råd, och samtidigt skickar prover till oss
för analys, säger hon.

De prover hon behöver är urin och
plasma från den akuta fasen av sjukdo-
men, samt gärna också biopsier från
muskelvävnad och prov på maginne-
hållet. Allt måste omedelbart frysas till 
-20 grader.

– Om svenska veterinärer som tror sig
möta en MADD-sjuk häst kan ta sådana
prover och skicka till oss i fruset till-
stånd, är vi mycket tacksamma (se fakta -
ruta). Vi behöver då också kliniska data,
uppgifter om hästens sjukdomshistoria
och information om hur det ser ut på
fältet där hästen blivit sjuk, säger
Cornélie Westermann.

OKLAR ORSAK
När sjukdomens mekanismer nu är
kartlagda, återstår frågan om dess orsak.
Vanlig myopati hos hästar kan vara ärft-
lig – muskelproblem är erkänt vanliga
hos vissa raser som quarterhorse och
engelska fullblod. MADD hos männi-
skor är också en ärftlig sjukdom, men
hästvarianten av samma sjukdom verkar
ha en annan bakgrund.

– Den uppkommer hos hästar som
inte är släkt och inte ens av samma ras.
De kan däremot ha det gemensamt att
de gått i samma hage. Vi tror därför att
det handlar antingen om svampgift eller
om mykotoxin, mögelgift som kan fin-
nas på t ex löv och ekollon, säger Bert
Dorland. 

Teorin stöds av att man funnit svam-
par i en hage där tre sjuka hästar betat.
Svampen – en spindelskivling – anses
inte giftig, men tillhör en familj med
många andra giftiga arter. 

Ett annat fynd som pekar i samma
riktning är att det ofta är de hästar som
står lägst i hierarkin som drabbas av
MADD. Har de gått i samma hage som
andra, högre rankade hästar så har de
senare antagligen betat på det fina gräset
medan de lägre rankade hästarna fått
hålla till godo med löv, svamp och annat
i de sämre delarna av hagen.

– Därför rekommenderar vi nu att
hästägare försöker hålla sina hagar fria
från allt annat än gräs. Och om en häst
skulle drabbas av MADD vill vi gärna
att den veterinär som tillkallas tar foton
på hagen och vad den innehåller, säger
Cornélie Westermann.

*INGELA BJÖRCK, forskningsjournalist,
Agardhsgatan 3, 223 51 Lund.
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Kontaktuppgifter för
MADD-prov från häst

Cornélie Westermann nås på
telefon 0031-302531350, e-post
C.M.Westermann@uu.nl. 
Tid skriftsartikeln publicerades i
Neuro muscular Disorders 18/08, 
s 355–364.

SVT 10-08 lill 3:Layout 1  08-08-01  11.03  Sida 23



Den 29 maj –1 juni anordnade
svenska medlemmar i EVECCS, 
The European Veterinary Emergency
and Critical Care Society, sällskapets
sjunde internationella kongress i
Göteborg. Mötet rönte stort intresse
bland både veterinärer och teknisk
personal, och bjöd på ett välplane-
rat och högkvalitativt program.

I början av juni samlades drygt 380
veterinärer och djursjukvårdare i ett för-
sommarvarmt Göteborg för att fortbilda
sig inom intensivvård för sällskapsdjur.
Det var den svenska sektionen för
EVECCS, med Bert Jan Reezigt från Blå
Stjärnans Djursjukhus i spetsen, som
organiserat den internationella kongres-
sen. Intensivvårdsområdet är normalt en
ganska smal disciplin inom smådjurs-
medicinen, varför arrangörerna initialt
hoppades på runt 200 deltagare. När det
i verkligheten dök upp nästan dubbelt så
många besökare från hela Europa blev
det en glad överraskning för organisa-
tionskommittén. Hälften av besökarna
kom från Sverige och hälften från andra
länder. Bert Jan Reezigt tror det speglar
ett relativt större intresse för ämnet från
svenska veterinärer än från utländska
kolleger.

Men när man studerade kongresspro-
grammet insåg man att det nog var
minst lika mycket det ambitiösa och
välplanerade upplägget som lockade.
Redan den 29 maj kunde tidiga besö -
kare delta i en ”pre-congress-day”, där
experter delade med sig av sina rutiner

för att utföra olika ingrepp. Här berät -
tade bland andra Torkel Falk från
Helsingborg om hur han behandlar
patienter med akut hjärtstillestånd, och
Christina Fragio från Madrid om hur
hon använder syrgasterapi till intensiv-
vårdspatienter.

RIVSTART EFTER UPPLADDNING
Uppladdningen fortsatte nästa dag när
man kunde delta i kliniska laborationer
om t ex ventilation och övervakning
eller träning att lägga in kanyler i olika
delar av cirkulationssystemet. Den mer
teoretiskt lagde kunde lyssna på expert-
föreläsningar om behandling av akuttill-
stånd som värmeslag eller ormbett.
Sedan, när det kändes som halva kon-

gressen redan var avklarad, var det dags
för den stora öppningsceremonin. 

Mötet satte igång med en rivstart
genom en dubbelföreläsning av veteri-
nären Kate Hopper och djursjukvårda-
ren Harold Davis, båda från University
of California, Davis, USA. Hopper och
Davis var en dynamisk duo som fick
hela publiken med sig på ett väldigt
osvenskt sätt. Temat för föreläsningen
var just samarbetet mellan veterinär och
sköterska, och hur man i akutteam tar
hand om svårt skadade traumapatienter.
Begreppet ”triage” användes flitigt
under denna förläsning liksom under
resten av kongressen. Någon bra svensk
översättning finns inte, men det handlar
om att sortera inkomna patienter efter

Välbesökt intensivvårdskonferens
i Göteborg
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS
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Bert Jan Reezigt från Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg hälsade kongressbesökare från
hela Europa välkomna till ”Sveriges framsida”.
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skadornas allvarlighet och åtgärda livs -
hotande tillstånd i rätt ordning.

LAGTRÄNINGEN VIKTIG
Prioriteringsarbetet utförs enligt den så
kallade ABC-metoden, dvs ”airway”,
”breathing” och ”circulation” – luftvägar,
andning, cirkulation. Innan man börjar
göra en fullständig utvärdering av en
traumapatient är det viktigt att dessa tre
funktioner stabiliseras, underströk Kate
Hopper. I akutteamet finns det ingen
uppgift som ”inte är mitt jobb”, påpe -
kade hon också. Den som är ledig och
står närmast utför uppgiften, annars
fungerar inte gruppen. Lagträningen är
därför viktig, alla måste känna varandra
väl och lita på varandras kunskaper.
Eftersom mortaliteten bland akutteamets
patienter ofta är hög, gäller det att inte
heller glömma det moralstärkande arbe-
tet. Kommunikation är nyckeln till ett
framgångsrikt akutvårdsarbete, under-
strök Hopper.

Även om föreläsningen beskrev den
amerikanska situationen med ett stort
antal trafikskadade hundar vid djursjuk-
husen, fanns det mycket att lära för
europeiska åhörare. Bara det faktum att
veterinärer och djursjukvårdare deltog i
samma kongress kändes som ett innova-

tivt grepp. Efter Hoppers och Davis
färgstarka inledning delade visserligen
föreläsningarna på sig i två separata sym-
posier, men alla mötesdeltagare träffades
återkommande vid kaffepauser och på
utställningen.

SPÄCKAT PROGRAM
Även EVECCS produktutställning var
imponerade med svenska mått mätt.
Utställningsansvarig var Elisabet Ängeby
från Blå Stjärnans Djursjukhus i
Göteborg, och hon var nöjd med det
stora antalet utställare som anmält sig.
Trots delvis trånga lokaler på kongress-
hotellet kändes utställningen lättillgäng-
lig för besökarna. Ett stort plus var för-
stås att hotellet låg centralt i Göteborg
längs Avenyn, bara ett stenkast från
Götaplatsen. Stadens hela nöjesliv låg en
armslängd bort, för den som hade tid.

Tid till eget förfogande var det dock
ont om under EVECCS-kongressen.
Föreläsningar sträckte sig från tidig
morgon till sen eftermiddag, och därefter
fanns det sociala aktiviteter inplanerade
för alla. Den första kvällen bjöds på 
välkomstdrink och mingel i fascine -
rande Universeum, där deltagarna intog
sina snittar omgivna av levande hajar
och stingrockor. Galamiddagen gick av
stapeln på anrika Valand i centrala
Göteborg. Den slutade inte förrän på
småtimmarna när middagsgästerna
möttes av en tropisk natt med intensivt
folkliv på Avenyn utanför. Föreläs -
ningen om akutbehandling av trakeal-
kollaps klockan 08.30 nästa morgon var
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I USA används ofta akutteam för att ta hand om svårt skadade traumapatienter, berättade
Harold Davis från University of California.

Utställningsansvarig var Elisabet Ängeby från Blå Stjärnans Djursjukhus, här i marin miljö
på Universeum.
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därför inte riktigt lika välbesökt som
föredragen dagen innan.

HELTÄCKANDE KONGRESS -
PROGRAM
Arrangörerna till den sjunde EVECCS-
kongressen hade lyckats få med en
imponerande mängd ämnesområden på
liten tid. För den intensivvårdsintresse-
rade veterinären eller djursjukvårdaren
fanns många lärorika föredrag att lyssna
på, alla dokumenterade i ett omfattande
kongresskompendium.

Några föredrag som kan nämnas var
de som Matt Beal från Michigan State
University höll, bland annat rörande
akutvård av bröstkorgs- och buktrauma.
På ett pedagogiskt sätt delade han upp
skadeorsakerna i olika typer av trubbigt
respektive vasst våld, och hur de påver-
kar de inre organen. Han påpekade
bland annat att hundar och katter som
utsatts för trauma mot buken tillhör de
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Buktraumapatienter hör till dem som kräver snabbast och mest målinriktad akutvård,
sade Matt Beal från Michigan State University.
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patientkategorier som råkar värst ut i
samband med olyckor. Här gäller det att
väl känna till de vanliga skadorna, deras
patofysiologi, de snabbaste diagnos -
metoderna och effektivaste akutbehand-
lingarna, för att patienten ska ha en
chans att överleva.

Även Jennifer Devey från California
Animal Hospital, Los Angeles, gjorde en
beundransvärd insats såväl i veterinär-
symposiet som i sköterskesymposiet.
Hon talade bland annat om traumats
patofysiologi och hantering av patienter
med akuta blödningar.

SVENSKA FÖRELÄSARE
Från svenskt perspektiv kan Martin
Rapp och Görel Nyman nämnas bland
föreläsarna. Martin Rapp redogjorde för
erfarenheter med datortomografi vid
Regiondjursjukhuset i Strömsholm, där
han är verksam. Datortomografi har
många fördelar vid undersökning av en
traumapatient, bland annat genom att
man kan skapa en tredimensionell bild
av skadeområdet. Nackdelen är att dju-
ret måste sövas för att genomföra under-
sökningen, varför tekniken inte kan
användas i akutfasen av skadan. 

Görel Nyman gick i en välbesökt
föreläsning igenom smärtlindring och
sedering av traumapatienten, en nog så
viktig del av behandlingen. Om man
genom tidig smärtlindring kan stoppa
den så kallade wind-up-mekanismen för
ökad smärtkänslighet, är mycket vunnet
i den fortsatta vården av djuren, konsta-
terade hon.

LYCKAD KONGRESS
Som utomstående besökare kunde man
inte annat än beundra och gratulera
arrangörerna till en mycket välordnad
kongress. Förutom de smidiga praktiska
arrangemangen höll föredragen en över-
lag hög internationell nivå, vilket gjorde
utbytet desto bättre för kongressdelta-
garna. Nytänkandet i detaljer kändes
också stimulerande och fräscht. Bara en
sådan sak som att ett av utställnings-
rummen erbjöd flera internetuppkopp-
lade datorer för deltagarnas fria använd-
ning, upplevdes som att servicenivån låg
lite över det vanliga.

EVECCS fick säkert flera nya med-
lemmar efter sin sjunde kongress i
Göteborg, vilket sällskapet till stor del
kan tacka den svenska organisations-
kommittén för. Man hade uppenbarli-
gen gjort sin hemläxa om vikten av ett
sammansvetsat akutteam för en fram-
gångsrik behandling. Förhoppningsvis
kan det teamet fortsätta att verka i pla-
neringen av kommande fortbildnings-
möten för svenska veterinärer.  ■
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Görel Nyman gick i en välbesökt föreläsning igenom smärtlindring och sedering av 
traumapatienten.

Ny Vd på SweVet Piab AB
Heléne Sjöström, f d marknadschef för Swevet Piab, tillträdde som ny Vd
för bolaget den 1 Juli.

Heléne kom till SweVet Piab som marknadschef under hösten 2006.
Heléne har en lång och gedigen erfarenhet inom försäljning och mark-
nadsföring från sjukvård och livsmedelsindustri, hon kom då närmast från 
Unilever. Detta tillsammans med den specifika kunskap som hon fått från
kunder och leverantörer inom veterinärbranschen har väl för berett Heléne
för sin nya roll. 

Heléne efterträder Jan Alexander son
som dock fortfarande finns med i 
bolaget som ansvarig för utbildnings -
delen, SPUV samt i bolagets Styrelse. www.swevet.se

SLIPNING
Skär 70: -, Saxar 70:-

Garanti, snabb leverans

Marknadens lägsta priser 
på klippmaskiner

Oster A5 inkl skär 1.430:-

Priser exkl moms

Lyckliga Fåret Skärsliperi
Prästavägen 254
263 91 Höganäs

042-722 83, www.lyckliga.nu
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VETERINÄRKONGRESSEN 2008

Torsdagen den 6 november

Fredagen den 7 november

Torsdag 6 – fredag 7 november 2008
Detaljerat program, se följande sidor.

Aulan Sal L Loftet Sal J Sal K Sal O

09.00
Plenarsession
Myter om mat

10.00
KAFFE

10.30
Plenarsession
forts

12.00
LUNCH

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
Smådjurs- Smådjurs- Hästsymposium Försöksdjurs- Livsmedels- Husdjurs-
symposium I symposium II symposium symposium symposium

15.00 14.30 14.30 14.35 14.00 14.00
KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE

15.30–17.00 15.00– 15.00–16.30 14.55–16.30 14.30–16.30 14.30–16.00
Smådjurs- Smådjurs- Hästsymposium Försöksdjurs- Livsmedels- Husdjurs-
symposium I symposium II forts symposium symposium symposium
forts forts forts forts forts

Aulan Sal L Loftet Sal J Sal K Sal O

08.30 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00
Smådjurs- Smådjurs- Hästsymposium Försöksdjurs- Aktuella Husdjurs- och livs-
symposium I symposium ll symposium inslag medelssymposium

10.00 10.15 10.00 10.30 10.30
KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE

10.30 10.45 10.30 11.00 11.00
Smådjurs- Smådjurs- Hästsymposium Försöksdjurs- Husdjurs- och livs-
symposium I symposium ll forts symposium medelssymposium
forts forts forts forts

12.00 12.00 11.30 11.45–12.45 12.30
LUNCH LUNCH LUNCH Extra medlemsmöte LUNCH

Råttary

13.30 12.30 13.30
Smådjurs- Hästsymposium Husdjurs- och livs-
symposium I forts medelssymposium
forts forts

15.00 14.00 14.45
KAFFE KAFFE KAFFE

15.30–17.00 14.30–16.00 15.15–16.00
Smådjurs- Hästsymposium Husdjurs- och livs-
symposium I forts medelssymposium
forts forts

SVT 10-08 lill 3:Layout 1  08-08-01  11.04  Sida 29



30 N U M M E R  10 • 2008 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Preliminärt program för Veterinärkongressen 2008 
Datum: 6–7 november 2008
Plats: Undervisningshuset, SLU, Ultuna
Arrangör: Sveriges Veterinärförbund/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Torsdagen den 6 november 2008

09.00–09.30 INVIGNING, INKL MUSIK

Moderator: Per Jonsson, ordförande SVS

09.30–10.00 Frisk mat blir sjuk mat
Marie-Louise Danielsson-Tham

10.00–10.30 K A F F E

10.30–10.55 Friska djur ger sjuk mat 
Lars Plym-Forshell

10.55–11.20 Så skyddar samhället oss mot sjuk mat
Elöd Szántó

11.20–11.45 Artificial meat 
Bernard Roelen, Holland

11.45–12.00 Diskussion

PLENARSESSION
Myter om mat

Aulan

SMÅDJURSSYMPOSIUM I
Ögonsjukdomar och behandling med inriktning på hund och katt

En djurslagsspecialiseringskurs lämpad för såväl aspiranter inom steg I-programmet som andra smådjurspraktiker med 
ett intresse för att lära sig mer om ögon. Kursen kommer att vara såväl praktiskt tillämpbar som vetenskapligt modern.

Moderator: Ulrika Windahl

13.00–13.30 Strama VL samverkan mot antibiotika-
resistens inom veterinärmedicin och 
livsmedelsområdet
Christina Greko

13.30–14.00 Antibiotikaanvändning inom små -
djursområdet
Ulrika Grönlund-Andersson

14.00–14.30  Policy för antibiotikaanvändning vid
hudlidande på smådjur
Kerstin Bergvall

14.30–15.00       K A F F E

15.00–15.30 Policy för antibiotikaanvändning vid
munhåleproblem hos hund och katt
Tina Mannerfelt

15.30–16.00 Vilka är problemen med antibiotika -
resistens och antibiotikaanvändning 
på humansidan
Johan Struwe, Strama, SMI

16.00– Paneldiskussion

SMÅDJURSSYMPOSIUM II
Antibiotikaanvändning inom smådjursområdet – att motverka resistens

Föreläsare:   Berit och Nils Wallin Håkanson,
Regiondjursjukhuset Strömsholm

13.00–15.00  Föreläsningar

15.00–15.30 K A F F E

15.30–17.00 Föreläsningar

Aulan

Sal L 
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Moderator: Åke Rutegård

13.00–13.30 Kontroll av primärproducenter
Katarina Bäcklund-Stålenheim, SLV

13.30–14.00 En mjölkproducent med osttillverkning
– egenkontroll av verksamheten
Kristina Åkermo, Oviken Ost

14.00–14.30 K  A  F  F  E

14.30–15.00 Kontroll av livsmedelsföretagarna 
i senare led
Klas Svensson/Krister Scherling, SLV

15.00–15.45 Nationalekonomisk vinkel på 
kontrollens vara eller icke vara
Livsmedelsekonomiska institutet, Lund

15.45–16.30 Paneldiskussion 

16.30 Livsmedelssektionens årsmöte med 
servering av smörgås 

Moderator: Thomas Manske

13.00–13.30 Fertility in the high yielding dairy 
cow and intensive dairy herd: 
a review and an up-date. 
Geert Opsomer, Gent, Belgien

13.30–14.00 forts.

14.00–14.30 K  A  F  F  E

14.30–15.00 forts.

15.00–15.30 forts.

15.30–16.00 forts.

Loftet
HÄSTSYMPOSIUM

Kardiologi

Sal  J
FÖRSÖKSDJURSSYMPOSIUM

Large Animal Experimental Survival Surgery and Related Problems

Sal K

Sal  O

LIVSMEDELSSYMPOSIUM
Kontroll från jord till bord – vinst eller förlust?

HUSDJURSSYMPOSIUM
Fruktsamhet i mjölkkobesättningar 

– Uppdatering av ett nygammalt arbetsfält för praktiserande veterinärer

Moderator: Therese Edström

13.00–13.45 Anesthesia and analgesia
Michael M Swindle, USA

13.50–14.35 Perioperative care techniques
Michael M Swindle

14.35–14.55 K  A  F  F  E

14.55–15.40 Animal models and surgical techniques
Pt. 1
Michael M Swindle

15.45–16.30 Animal models and surgical techniques
Pt. 2
Michael M Swindle

Moderator: Anna Johansson

13.00–13.45 Physical examination
Lesley Young, England

13.45–14.30 Heart murmurs
Lesley Young

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.45 Heart murmurs
Lesley Young

15.45–16.30 Arrhythmias
Lesley Young
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Fredagen den 7 november 2008

Aulan
SMÅDJURSSYMPOSIUM I

Ögonsjukdomar och behandling med inriktning på hund och katt

Föreläsare:   Berit och Nils Wallin Håkanson

08.30–10.00 Föreläsningar

10.00–10.30 K A F F E

10.30–12.00 Föreläsningar

12.00–13.30 L U N C H
Smådjurssektionens årsmöte 
med förtäring i sal L

13.30–15.00 Föreläsningar

15.00–15.30 K A F F E

15.30–17.00 Föreläsningar

Sal L
SMÅDJURSSYMPOSIUM II
Aktuell hund- och kattforskning

Moderator: Lena Ström

09.00–09.30 Ögats anatomi och fysiologi
Kristina Narfström, USA

09.30–10.00 Ögonundersökningsteknik
Maria Källberg

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.00 Sjukdomar i konjunktiva
Kristina Narfström

11.00–11.30 Sjukdomar i cornea
Maria Källberg

11.30–12.30 L U N C H

12.30–13.00 Sjukdomar i uvea
Maria Källberg

13.00–13.30 Sjukdomar i lins och glaskropp
Kristina Narfström

13.30–14.00 Ögonundersökning i samband med
köp/försäljning
Maria Källberg

14.00–14.30 K A F F E

14.30–15.00 Sjukdomar i näthinnan
Kristina Narfström

15.00–16.00 Frågestund
Kristina Narfström och Maria Källberg

Loftet

HÄSTSYMPOSIUM
Oftalmologi

Moderator: Alexandra Vilén

09.00–09.30 Ormbett och ormbettsbehandling
Johanna Miemois 

09.35–09.55 Presentation av smådjurssektionens
normgrupp och aktuella normer
Elisabeth Hernblad

10.00–10.15 Översyn av blanketter inom små -
djurssjukvården
Erica Wiss

10.15–10.45 K A F F E

10.45–11.05 Vingelsjuka hos katt – studier av 
bornavirus
Jonas J Wensman

11.10–11.30 Analysinstruments betydelse vid 
mätning av blodglukos i hemmet på
katter med diabetes mellitus
Sara Myr

11.35–11.55 Frekvensen påvisade lungmetastaser
hos tikar med diagnosen juvertumör
Anna Djupsjöbacka

12.00–13.30 L U N C H
Smådjurssektionens årsmöte med 
förtäring
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Sal K

AKTUELLA INSLAG

Sal J
FÖRSÖKSDJURSSYMPOSIUM

Anestesiologi hos försöksdjur

Moderator: Torgny Jeneskog  

09.00–09.45 Inhalationsanestesi
Patricia Hedenqvist

09.45–10.30 Injektionsanestesi
Patricia Hedenqvist

10.30–11.00 K A F F E

11.00–11.45 Intraoperativ övervakning
Torgny Jeneskog

11.45–12.45 Extra medlemsmöte Råttary

Inbetalningskort och anmälan 
till veterinärkongressen och get-together-party

kommer som bilaga i SVT nr 12.

SPONSOR FÖR GET-TOGETHER-PARTYTHUVUDSPONSORER SPONSOR FÖR SMÅDJURSYMPOSIET

Sal O

HUSDJURS- OCH LIVSMEDELSSYMPOSIUM
Antibiotika till livsmedelsproducerande djur och i livsmedel

Moderator: Thomas Svensson

09.00–09.45 ABC of the antimicrobial therapy.
Prudent use vs efficient treatment 
– cow, herd, and global aspects.
Satu Pyörälä, Helsingfors 

09.45–10.30 Continuing – ABC of the antimicrobial
therapy
Satu Pyörälä, Helsingfors

10.30–11.00 K A F F E

11.00–11.30 Delegerad antibiotikabehandling 
på svin – så gör vi
Lars Brattberg 

11.30–12.00 Funkar motståndet mot resistensen? 
En uppdatering av resistensläget i
Sverige och möjliga hot i framtiden.
Björn Bengtsson

12.00–12.30 Vad är problemet med antibiotika 
i maten?
Ingrid Norlander, SLV

12.30–13.30 L U N C H

13.30–14.00 Antibiotikaresistens från jord till bord 
– vi lever alla i samma värld
Karolina Törneke

14.00–14.45 Svensk antibiotikapolicy för produk-
tionsdjur 
Presentation och genomgång
Sven-Ove Olsson

14.45–15.15 K A F F E

15.15–16.00 Svensk antibiotikapolicy för produk-
tionsdjur 
Diskussion
Sven-Ove Olsson
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Författaren deltog i den svenska
delegationen under FAOs högnivå-
konferens om klimatförändringar,
bioenergi och den globala livs -
medels försörjningen i början av
juni. Mötet diskuterade bland 
annat bekämpning av smittsamma
sjukdomar hos djur och hur världen
ska trygga sin livsmedelsförsörjning
i framtiden.

Den 3–5 juni arrangerades i Rom en hög -
nivåkonferens om klimatförändringar,
bioenergi och den globala livsmedelsför-
sörjningen. Mötet ordnades av FAO
(FNs ”Food and Agriculture Organiza -
tion”) som befarar att en av de största
utmaningarna för mänskligheten den
närmsta tiden är att trygga den glo bala
livsmedelsförsörjningen. Klimat för änd -
ringen försvårar situationen ytterligare
och redan dör 25 000 människor/dag 
av svält. 

Den svenska delegationen utgjordes
av jordbruksministern samt av regeringen
utsedda representanter från Jordbruks-,
Miljö-, Utrikes- och Finansdeparte -
 men tet samt Jordbruksverket, Skogs  sty -
rel sen, SIDA och Sveriges konsulat i
Rom. Undertecknad deltog från SVA.
Konfe ren sen sponsrades av fyra länder,
däri bland Sverige. Rigorösa säkerhetskon -
troller och avspärrningar kringgärdade
FAOs högkvarter där 4 500 delegater
från 183 länder och ytterligare ett antal
deltagare från ickestatliga organisationer,
media, m fl samlats.

FNs och FAOs generalsekreterare,

påvens sändebud, ett otal regeringschefer
och ministrar samt ledare för globala
bransch- och intresseorganisationer höll
korta anföranden. Här framhölls t ex att
en omedelbar samling kring att motverka
ytterligare klimatförändring är oerhört
angelägen. Vidare sades att en anpassning
av jordbruket, inklusive nya satsningar,
måste till för att förhindra produk-
tionsförluster till följd av det ändrade
klimatet. Generellt drabbas traditionella
och fattiga livsmedelsproducenter hårdast
av klimatförändringen, såsom nomad-
folkens betesbaserade djurhållning och
deras krympande betesareal. Avseende
energigrödornas betydelse för livsmedels -
krisen luftades olika uppfattningar,

ytterligare forskning för en effektivare
och mer uthållig produktion av energi -
grödor är viktig. Synen på frihandeln
med livsmedel varierar stort, liksom hur
mycket lokalproducerade livsmedel kan
prioriteras av ett land. Flera länder/orga-
nisationer framhöll att stor potential
finns för att öka livsmedelsproduktionen
men ekonomin avgör om jordbrukaren
istället väljer att träda marken eller pro-
ducera energigrödor, tobak, m m. 

KLIMATFÖRÄNDRINGEN ÖKAR
SJUKDOMARS RÖRLIGHET
Bland ett antal ämnesspecifika sessioner,
förberedda genom expertmöten under
våren, fanns en om ”Klimatföränd -

ANN ALBIHN, leg veterinär, docent, laborator.*

Hotad livsmedelsförsörjning
huvudämne på FAO-konferens

Världens livsmedelsförsörjning är ansträngd och klimatförändringen försvårar situationen
ytterligare. Redan nu dör 25 000 människor/dag av svält. 
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➤ ringen och globala skadegörare och
sjukdomar”. Sverige fick med ett tillägg
i EUs synpunkter inför denna session
om att även vissa zoonoser, högaktuella
för livsmedelshygienen, måste inkluderas
bland de sjukdomar som är av betydelse
för livsmedelssäkerheten. 

Sjukdomar har genom historien ändrat
sin förekomst och spridning, men enig-
het råder nu om att klimatförändringen
tillför ytterligare rörlighet och osäkerhet.
Vektorburna infektionssjukdomar spri-
der sig utan hänsyn till några gränser.
Förutsättningarna för att de ska kunna
etableras i ett nytt område ändras i och
med att ekosystemen ändras. Över rask -
ningar är att vänta. 

I Sverige finns en tradition med strikt
smittskydd. EU förordade också generellt
strategin – ”prevention is better than
cure”. I de diskussioner som fördes
framkom från länder utanför EU att vi
kanske måste anpassa oss till ett annat
sjukdomsläge, att vaccination kanske
från cost/benefit-synpunkt är bättre än
utrotning och att smittskyddsbestäm-
melser ibland endast uppfattas som 
handelshinder. Tankar som oroar oss
som är vana att se strikt på smittskydd.
Däremot kan vi genast hålla med om att
smittskyddsbestämmelser måste grun-
das på vetenskap, att vi kan tvingas 
prioritera olika för olika sjukdomar, att
genetiskt mer sjukdomsresistenta djur är

eftersträvansvärt och att handel med
djur eller jordbruksprodukter aldrig kan
nå en nollrisk. Tåligare och uthålligare
produktionssystem behövs. En investe -
ring i forskning för att motivera smitt-
skyddsbestämmelser är viktig och ”busi-
ness as usual is no longer an option”. 

PROTEST MOT MULESING 
Dagligen hölls samordningsmöten för
EU respektive för den svenska delega -
tionen om hur alla aktiviteter skulle
bevakas och hur synpunkter skulle fram-
föras. För länder med endast enstaka
delegater på plats måste det vara svårt att
täcka in alla aktiviteter. En het fråga för
EU var hur man lämpligen skulle

VETERINARY WOUND HEALING ASSOCIATION 
11th ANNUAL SCIENTIFIC MEETING

November 5, 2008, Uppsala
SLU, Ultuna

SCIENTIFIC PROGRAM
Wound healing and management: 

How to deal with offending microorganisms, cutting edge of wound treatment.
08.30–09.00 Registration
09.00–09.15 Opening of the Meeting.
09.15–09.45 Influence of contamination, colonisation,

heavy colonisation and infection on 
management and healing. 

09.45–10.30 The use of antimicrobials (for wounds) in
Sweden and Finland, emerging MRSA-
problems.

10.30–11.00 Wound infections. Pharmacodynamics and
pharmacokinetics of common antimicrobials.

11.00–11.30 Coffee Break and Poster Viewing
11.30–12.15 Wound management in small animals at

the University Animal Hospital.  
12.15–13.00 Wounds close to synovial structures in

horses. Treatment of septic synovitis. 

13.00–14.00 Lunch and Poster Viewing
14.00–14.45 Wound dressings including antimicrobial

dressings. 
14.45–15.00 Clinical Experiences with a New Antiseptic

Agent in Equine Wound Management. 
15.00–16.00 Molecular basis of wound healing. 
16.00–16.30 Coffee Break and Poster Viewing
16.30–16.55 Topical treatments of equine sarcoid skin

tumors. 
16.55–17.40 Thermography for monitoring wound 

healing in man and animals.
17.40–18.00 The biochemistry of honey in wound 

healing. 
18.00–19.00 VWHA Annual General Meeting. 

Lecturers: Jacintha Wilmink, Wageningen,The Netherlands; Hans Broström, SLU, Sweden; Karin Bergström, Ulrika
Grönlund, Swedish National Veterinary Institute; Katariina Thomson, VetMedFak, Hesingfors; Carina Ingvast-Larsson,
SLU, Uppsala; Annika Bergström, UDS, SLU; Támas Tóth, UDS, SLU; Sarah Cockbill, Welsh School of Pharmacy,
Cardiff, UK; Kirsten Schwenzer, Tierärztliche Klinik fur Pferde, Luesche, Germany; Joe Leibovich, New Jersey Medical
School, Newark, USA; Carina Pettersson, SLU; Peter Leando, Meditherm, Duke Univ, NC, USA; Lars Renkvist,
Salubrious, Sweden.

Info and registration: www.VWHA.net. Payment (850 SEK or 90E including lunch & coffee) by PayPal through
www.VWHA.net (credit card) or by bank to Michael Brown (treasurer VWHA), Dresdner Bank, Hannover. 
IBAN: DE11 25080020 0380211500, BIC: DRESDEFF250.  Signature: 11th VWHA Scientific Meeting, Uppsala 2008.
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uttrycka sitt ogillande över Zimbabwes
president Mugabes deltagande. Dessutom
togs tillfället i akt för så kallade bilaterala
möten om angelägna ämnen. Sveriges
jordbruksminister mötte t ex Australiens
utrikesminister angående ”mulesing” på
får, dvs ingrepp som utförs av lekmän
(utan smärtlindring) där hud på låren
skärs bort för att förhindra infektion
med fluglarver. Sverige m fl länder har
av djurskyddsskäl uttryckt starkt ogil-
lande över detta ingrepp och Australien
säger sig ha vidtagit åtgärder för att upp-
höra med ingreppet. SVA deltog även
här.

Slutligen, efter utdragna diskussioner,
antogs en deklaration av mötet avsedd
att konkret starta en process för att
bemöta hoten mot en tryggad livsme-
delsförsörjning, nu och i framtiden.
Hungern måste utrotas och det är oaccep -

tabelt att 862 miljoner av världens män-
niskor svälter. Såväl akuta kortsiktiga
som långsiktiga åtgärder är nödvändiga,
såsom ökade investeringar i jordbruket
och i forskning om och teknisk utveck-
ling av jordbruket. Den biologiska
mångfalden måste bevaras och en eko -
logisk balans upprätthållas. Handels -
restrik tioner måste minimeras för att
prisutveckling på livsmedel ska bli jäm-
nare och export underlättas från utveck-
lingsländer. Hela deklarationen samt
mycket annan intressant läsning finns
på www.fao.org/foodclimate.

*ANN ALBIHN, leg veterinär, docent, 
laborator, Sektionen för miljö och smittskydd,
Enheten för kemi, miljö och foderhygien,
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 
751 87 Uppsala.

Sverige uttryckte starkt ogillande till Australien angående ”mulesing” på får. Hud skärs
utan smärtlindring bort av lekmän för att förhindra infektion med fluglarver.
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Skriv gärna insändare och debattinlägg till Svensk Veterinärtidning, 
men skriv inte för långt – max 6 000 tecken inkl blankslag.

Snabbare. Enklare. Smartare.

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

SweVet 
säljer DR, 
digital-
röntgen 
från Eklin

Läs mer om våra  
DR-system för  
smådjur och häst  
på www.swevet.se
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Sällskapet Äldre Veterinärer (SÄV)
var åter på resa i samband med sitt
vår- och årsmöte den 24–25 maj.
Denna gång gick turen till
Bergslagen där man dels besökte
Måltidens Hus i Grythyttan, dels
veterinärkollegan Lars-Göran
Staffare som sadlat om till ost -
fabrikant. 

SAMLING I GRYTHYTTAN
SÄVs årsmöte hölls på Bredsjö Herr -
gårdar nära Hällefors i Bergslagen, 
vackert belägna nära en sjö med om -
givande park med porlande fontän och
lusthus. 

Träffen inleddes med ett besök på
Måltidens Hus. Inalles var det 39 per -
soner som guidades runt och fick se
bland annat den ”gastronomiska teatern”
(påminnande om den höj- och sänkbara
scenen på Drottningholms teatern) och
biblioteket där det finns en unik sam-
ling av gamla kokböcker som ägts av
Tore Wretman.

RESTAURANGHÖGSKOLAN                                                                                                        
Och så fick vi förmånen att höra Marie-
Louise Danielsson-Tham berätta om sitt
arbete på Restauranghögskolan, eller
som det egentligen heter Institutionen
för Restaurang- och Måltidskunskap.

Institutionen hör till Örebro Uni ver -
sitet. Livsmedelshygien som egen disci-
plin på Restauranghögskolan är ny
sedan 1 januari 2006. Däremot har
under visning på grundutbildningsnivå
bedrivits sedan 1987 då Grythytte
Akademi bildades. ”Men det ryms så
mycket mer i livsmedelshygienens famn

än den rena hygienen”, sade Marie-
Louise. ”Här finns t ex råvarukännedom,
produktförädling och hållbarhetsbe-
främjande åtgärder, dvs idel välkända
delämnen från den gamla livsmedels -
hygienen på Stutis. Alla studenter, oav-
sett om de valt inriktning kök, matsal
eller hotell, läser 7,5 högskolepoäng livs -

medelshygien. Kursens officiella namn
är ”Mat, dryck och säkerhet”.

MARIE-LOUISE, EN INSPIRERANDE
FÖRELÄSARE
Marie-Louise har inspirerat studenterna
med sina föreläsningar så att de önskade
och fick utökat antal studietimmar i livs -

Kulinarisk tur med SÄV 
i Bergslagen
TEXT: ELISABETH RENNERFELT, sekreterare, SÄV

SÄV, här representerat av KG Linderholm, fick förmånen att höra Marie-Louise
Danielsson-Tham berätta om sitt arbete på Restauranghögskolan.
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➤ medelshygien. Det var inte bara att för-
hindra att gästerna fick matförgiftning.
De fem aspekterna på måltiden
(FAMM): mötet, rummet, produkten,
stämningen och styrsystemet, ska genom-
syra hela utbildningen på Restauranghög -
skolan. Och livsmedelshygieniska aspek-
ter kan faktiskt läggas på var och en av

de fem. Även Spa-studenterna, som hör
till en annan institution, har upptäckt
ämnet och bett att få livsmedelshygie-
niska synpunkter på sin verksamhet.

BAKSMÄLLAN, EN SORTS MAT -
FÖRGIFTNING
Jag vill citera ur det informationsblad vi

fick av Marie-Louise Danielsson-Tham:
”Den så kallade baksmällan är egentligen
en matförgiftning orsakad av kemikalien
etanol.  Även om alkoholhaltiga drycker
enligt livsmedelslagen definieras som
livsmedel brukar vi inte klassa detta
lidande som matförgiftning. Vintillverk -
ning är dock i mångt och mycket livs-
medelshygien. Rätt mikroorganismer
förvandlar de olika druvorna till utsökta
viner, medan förökning av fel mikro -
organismer raskt konverterar de ädla
dropparna till vinäger.”  

Sedan blev det frågestund, där vi
naturligtvis kom in på det program som
gått i TV4 nyligen, ”Rent hus”. Kanske
det blir en fortsättning. I varje fall tycks
det, märkligt nog, inte vara svårt att
hitta nya kandidater som vill visa upp
sina smutsiga hem för svenska folket.

Marie-Louise bor i Grythyttan, i en
restaurerad och tillbyggd före detta
hembygdsgård, ursprungligen från
1600-talet. Hon och hennes man, kollega
Wilhelm Tham, trivs mycket bra i
Bergslagen. Till och med den 15-åriga
katten Ullis tycks uppskatta miljöbytet.
Wilhelm har fortsatt med den listeria-
forskning han drev på Stutis och 
han ingår i International Advisory
Committee för det 17:e internationella
listeriasymposiet i Portugal 2010.

BESÖK PÅ BREDSJÖ MJÖLKFÅR AB
På eftermiddagen besökte vi kollega
Lars-Göran Staffare på Bredsjö Mjölk -
får AB, som bor granne med hotellet.
Förutom tillverkning av den berömda
och dyra osten Bredsjö Blå (530 kr/kg i
Hötorgshallen) driver han tillsammans
med sin fru Lena ett litet café, där det
förutom ost och hembakt hårt bröd
också fanns möjlighet att köpa pajer,
kladdkakor och mycket annat gott. 

Efter kaffet blev det rundvandring för
att se hur mjölkning och tillverkning av
osten går till med lagring i ostkällare etc.
Man lär kunna läsa sig till hur man gör
roquefortost i böcker om fårskötsel.
Bredsjö Blå har dock en unik smak och
det speciella receptet är, som det brukar
heta, ”en väl förborgad hemlighet”.

På kvällen hade vi årsmöte med efter-
följande middag.  Den trevliga samvaron
med kolleger fortsatte till långt in på
småtimmarna.

Statens veterinärmedicinska anstalt är ett veterinärmedicinskt kunskapscenter specialiserat på djurs sjukdomar 
och smittämnen samt hur de sprids – mellan djur, till människan och i miljön. 

Fredag 10 oktober 2008: heldag föreläsningar om hund och katt.
Lördag 11 oktober 2008: heldag föreläsningar om häst.

Plats: Quality Airport Hotel Arlanda, Arlandastad.

Målgrupp: Veterinärer men även TA-personal är välkomna.

Upplägg: Provtagning, diagnostik och tolkning av provsvar avseende in-
fektionssjukdomar, kemi och patologi för djurslagen häst, hund och katt. Vi 
belyser även aktuella frågeställningar avseende infektioner och diagnostik för 
dessa djurslag. Föreläsningarna hålls av experter från SVA

Kursavgift: 2000 kr inkl. moms per kursdag. För de som vill delta i ge-
mensam middag fredag kväll tillkommer en kostnad på 300 kr, som betalas 
i samband med kursavgiften. Inbetalning sker till PG: 15679-4 eller BG: 
124-8285, var vänlig ange namn, kurs samt eventuell middag. SVA:s org.nr: 
202100-1868-01.

Boende:
Hotel Arlanda (08-595 111 00) t.o.m. 10 september. Ange nummer 111898 
vid bokning.

Kursledare: Jessica Ingman
Kursledare: Karin Bergström

Anmälan: För ytterligare information och anmälan kontakta: 
Carina Johansson, tel. 018-67 42 24, e-post. carina.johansson@sva.se. 
Antalet deltagare är begränsat. Sista anmälningsdag är den 1 september 2008.

                                                                  Varmt välkomna!

KURS I DIAGNOSTIK OCH TOLKNING AV PROVSVAR
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PRATSTUND MED LARS-GÖRAN
STAFFARE
På morgonen nästa dag var jag och såg
på mjölkningen av en del av de totalt 72
tackorna av ras ostfriesiskt mjölkfår och
fick en pratstund med Lars-Göran och
Lena. 

Företaget, som ägs gemensamt av
paret, startades 1984 med att man
importerade att antal baggar av ostfriesisk
ras från Schweiz. Dessa korsades sedan
med köttfår (Sveafår).  Efter att de första
åren kämpat mot diverse sjukdomar, där
man bland annat var tvungen att slå ut
hela besättningen, har man nu fått fram
en frisk besättning som producerar bra.
Ibland kan det uppstå fellägen vid lam-
ningen, särskilt om det är enstaka lamm
som ofta är förhållandevis stora. Då kan
tackan behöva assistans. Djuren är stress -
känsliga, framför allt vid klippningen,
då pares kan uppstå om någon hanterar
djuren olämpligt. De har stora beten
och avmaskning sker regelbundet, var-
för parasiter inte är något problem.                  

I snabb takt fick Bredsjö Blå de flesta
gastronomiska hedersutmärkelser som
går att få i Sverige. Den store ideelle
marknadsföraren har varit Carl Jan
Granquist, som då var gästgivare. Det är
också han som skapat Grythytte
Akademi.

BUNDEN VERKSAMHET    
Men Lars-Göran och Lena blir mycket
bundna av sin verksamhet. Efter lam-
ningen som sker i januari–februari är
det mjölkning två gånger per dygn i tre
månader. Sedan kan man gå ner till en
gång per dygn och det pågår till oktober.
Caféet där 40 procent av ostarna säljs
har sommartid öppet sju dagar i veckan.
Vintertid är det öppet på helgerna eller
efter överenskommelse. ”Så”, slutade
Lars-Göran, ”nog finns det lättare sätt
att bli miljonär”.

KOMMANDE PROGRAM
För hemresedagen hade programplane-
raren KG Linderholm kommit med
diverse förslag: vandring på kulturslingor,
tre skulpturparker i Hällefors, besök i
det idylliska Nora m m. Så nog fanns
det att göra för aktiva SÄV-deltagare.

Nästa år planeras vår- och årsmöte på
Västkusten med marina inslag. Det blir
säkert minst lika trevligt som Berg -
slagsmötet. Och man måste inte vara
SÄV-medlem för att komma med!  ■
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Lars-Göran Staffare blir bunden av sin verksamhet. Efter lamningen är det mjölkning två
gånger per dygn i tre månader, sedan kan man gå ner till en gång per dygn.

Modern, billig vet klinik 
till salu, belägen mitt i

Stockholm. Ring 0736170752!
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I slutet av maj arrangerade SLU en
internationell workshop om osteo-
kondros hos häst. Dryga tjugotalet
forskare från hela världen samlades
för att utbyta erfarenheter och dis-
kutera de senaste forskningsrönen
inom området.

En tvådagars internationell workshop
om osteokondros hos häst arrangerades i
KSLAs (Kungliga Skogs- och Lant -
bruks akademien) lokaler i Stockholm
den 28–29 maj. Mötet anordnades av
Stina Ekman och Göran Dalin från SLU
och hade 21 övriga deltagare, samtliga
med aktiv forskning inom osteokondros

på djur. Forskarna kom från Nord -
amerika, Australien, Nya Zeeland,
England, Irland, Holland och Norge.
Mötet, som var det tredje i ordningen,
var till största delen fokuserat på etio -
patologin till sjukdomen, men snuddade
även vid behandling av specifika yttringar
av sjukdomsassocierade tillstånd (sub-
kon  drala bencystor). Under workshopen
redogjordes för såväl morfologiska och
biokemiska studier av tillväxtbrosket som
genexpressions- och andra genetiska 
studier.

NY NOMENKLATUR
Stina Ekman inledde med att definiera
osteokondros som en fokal störning i
endokondral benbildning, och med en

genomgång av den nyligen föreslagna
nomenklaturen för de olika utvecklings -
stadierna av osteokondros: latens (ska-
dor påvisas endast i brosket), manifesta
(skador ses tillsammans med fördröjd
endokondral benbildning) och disse-
kans (sprickbildning genom ledbrosket
har uppstått). Detta ger intrycket av en
klar sjukdomsbild, men sjukdomens
komplexitet belystes under mötets gång
och frågor som diskuterades var till
exempel varför vissa skador läker av
medan andra fortskrider, och skillnader
i sjukdomsutveckling mellan olika leder.

MORFOLOGIN
Ett stort steg på vägen till att förstå
patogenesen till osteokondros har tagits

CECILIA LEY, leg veterinär, doktorand.*

Internationell workshop om
osteokondros hos häst

Osteokondrosmötet i Stockholm anordnades av Stina Ekman och Göran Dalin från SLU, som här poserar med övriga 21 deltagare från
olika delar av världen.

SVT 10-08 lill 3:Layout 1  08-08-01  11.05  Sida 43



44 N U M M E R  10 • 2008 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤ med hjälp av perfusionsstudier på gris
(Björnar Ytrehus, Oslo) och häst
(Kristin Olstad, Oslo). Dessa har bland
annat skett med hjälp av micro-CT och
angiografi, och har påvisat förändringar
i tillväxtbroskets kärlförsörjning, med
efterföljande nekros av broskceller. Det
ger en förklaring till varför den endo-
kondrala benbildningen inte kan fort-
skrida normalt vid osteokondros. Varför
kärlskadorna uppstår är inte klarlagt,
men mikrotrauma diskuterades som en
möjlig etiologi. Studier av kollagenets
organisatoriska utveckling i det fetala
brosket (Sheila Laverty, Montreal) tyder
på olika biomekaniska förutsättningar
för kollagen i olika tillväxtstadier, vilket
skulle kunna vara relaterat till predispo-
sition för fokala kärlskador.

Vidare redogjordes det för studier
som fokuserat på kondrocyters utveck-
ling och egenskaper (Stacy Semevolos,
Oregon). Tillväxtbrosket uppdelas inte
bara i olika lager histologiskt, utan
kondrocyterna i de olika lagren kan även

ultrastrukturellt indelas i olika popula-
tioner (Eleanor Mackie, Melbourne),
som studerats med hjälp av elektron-
mikroskopi. Med hjälp av in vitro-
system kan mekanismerna för kondro-
cytdöd i detalj studeras och de olika
populationerna av kondrocyter föreslogs
gå cellspecifika typer av celldöd till
mötes. Hur regleringen av differentie -
ring av hypertrofiska kondrocyter styrs
diskuterades också, en process som
involverar komplexa system och flera
signalsubstanser.

GENETISKA STUDIER
Genexpressionsstudier som använder sig
av så kallade ”micro arrayer” gör att ut -
trycket av tusentals gener samtidigt kan
studeras. Denna metodik öppnar dörrar
för att kunna få insikt om funktionellt
relaterade genfamiljer, aktivering av bio-
logiska processer och sjukdomsvägar.
Metoden har använts både på brosk
(Alan Nixon, Cornell) och vita blod-
kroppar (monocyter)(Alicia Bertone,

Ohio) och påvisat skillnader i genex-
pression mellan normala hästar och häs-
tar med diagnostiserad osteokondros. 

Även förekomsten av single nucleotide
polymorfism (SNP) och mikrosatelliter
kan studeras och vara till hjälp för att
identifiera gener av betydelse för brosk-
bildning och sjukdomsreglerande fak -
torer (Ottmar Distl, Hannover). Resul -
taten kan bli vägledande för hur hästaveln
bör bedrivas för att minska risken för
utveckling av osteokondros, men även
för att följa individer som kan vara pre-
disponerade för osteokondros så att
eventuella lesioner kan detekteras i ett
tidigt stadium.

BIOMARKÖRER 
Vidare redogjorde Wayne McIlwraith,
Colorado, för potentiella markörer och
analysmetoder av desamma i ledvätska
och serum. Beroende på sjukdomssta-
dium kan till exempel serumkoncentra-
tioner av biomarkörer för skelett- och
broskmetabolism indikera osteokondros. 

DOG & CAT BODY

La Radiologie Vétérinaire, Notre Métier.

Jan F. Andersen AB
Hasselforsvägen 6, 
695 60 Hasselfors
Box 94, 695 22 LAXÅ
Tel: 0585-775 500
Fax: 0585-44042
E-post: post@jfa-ab.se
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Förekomsten av lipider i ledvätska är
ett område som man vet förhållandevis
lite om, berättade Janny de Grauw,
Utrecht. I denna grupp av substanser
ingår bland annat prostaglandiner och
leukotriener, vilka är viktiga inflamma-
tionsmediatorer. Analysmetoderna är
fortfarande under utarbetning, och om de
leder till att nya biomarkörer för osteo-
kondros (och andra ledförändringar)
kan identifieras får framtida studier visa.
Användandet av infraröd spektrometri
av ledvätska som ett kliniskt hjälpmedel
för att på ett smidigt sätt kunna klassi -
ficera osteokondrosaffekterade leder,
och objektivt kunna bedöma svar på
behandling diskuterades av Christopher
Riley, Prince Edward Island. Metoden
bygger på att man analyserar absorp-
tionsmönster, vilka ger ett ”biokemiskt
fingeravtryck” som kan korreleras till
närvaro/frånvaro av sjukdom. 

Mötet var sponsrat av SLU, KSLA,
FORMAS och AGRIA. Det avrundades
med en diskussion, som ska fortsätta i
Cornell om två år.

*CECILIA LEY, leg veterinär, doktorand,
Institutionen för biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap (BVF), Avdelningen för
patologi, farmakologi & toxikologi, SLU, 
Box 7028, 750 07 Uppsala.
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Osteokondrosled från en tvåårig travare
med en typisk dissecans (främre kanten
av tibias mellersta ås). Studier har påvisat
skillnader i genexpression mellan normala
hästar och hästar med diagnostiserad
osteokondros.

Läs mer om våra produkter
 på www.medinor.se

Räkna med 
kvalitet!

Medinor AB, Box 1215, 181 24 Lidingö 

Tel 08-544 812 00 Fax 08-544 812 30

e-post: kundservice@medinor.com 

www.medinor.se

FUJI DRI-CHEM 3500i

– Torrkemiinstrument med inbyggd elektrolytenhet

– Automatisk analysering

– Säker kalibrering med kalibreringskort

POCH-100iV DIFF

– Hematologi med enklast 

tänkbara handhavande

– Flexibilitet utöver det 

vanliga: 17 olika djurslag 

kan analyseras

– Enklast möjliga underhåll
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Veterinärer alltför utsatta
❘❙❚ En veterinär i Halland tvingades sjuk-
skriva sig efter att ha utsatts för hot på
det slakteri där han arbetade, meddelade
Sveriges Radio Halland den 18 juli. Efter
händelsen stoppade huvudskyddsombudet
Arne Mustonen allt arbete för Livsmedels -
verkets officiella veterinärer runt om i 
landet. Skyddsombudet menar att veteri-
närerna som ska övervaka att regler följs
vid slakterierna har en allt för utsatt situa-
tion. Arne Mustonen berättade för
Sveriges Radio om veterinären i Halland.

– Han var ute och mätte på ett slakteri
och kom fram till att slakteriet inte följde
djurskyddslagstiftningen. Han påpekade
detta och gjorde som han skulle, nämligen
anmälde det till kommunerna. Företaget
blev jätteargt på honom och hotade
honom.

Veterinärernas arbetsgivare Livsmedels -
verket menar att skyddsombudets kritik 
är överdriven. Arbetsstoppet är nu hävt,
men Arbetsmiljöverket har uttalat kritik
mot veterinärernas situation.  ■

Torsten Jakobsson länsvete-
rinär på Gotland
❘❙❚ Länsveterinärtjänsten på Gotland har
länge varit vakant, och arbetsuppgifterna
har lösts genom tillfälliga inhopp. Den
situationen är nu åtgärdad, rapporterade
nyhetsportalen helagotland.se den 15 juli.
Det blir Torsten Jakobsson från Jönköping
som blir Gotlands nye ordinarie länsveteri-
när.

– Vi är väldigt glada, säger Thomas
Persson vid Länsstyrelsen. Torstens meriter
var outstanding och han var ett självklart
val.

Totalt har ett tiotal personer ansökt om
tjänsten som länsveterinär på Gotland.
Torsten Jakobsson valdes bland annat där-
för att han tidigare arbetat som länsvete -
rinär, varit veterinärråd samt arbetat som
enhetschef vid Jordbruksverket. Han har
även varit ställföreträdande generaldirek-
tör vid Djurskyddsmyndigheten. Torsten
Jakobsson är född 1953. Han tillträder sin
tjänst den 1 september.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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LOCATIM®
                                                     oral lösning

• Locatim är ett preventivt och terapeutiskt läkemedel 
innehållande IgG från råmjölk från kor vaccinerade mot 
E.coli, Rota och Corona-virus.
 
• Hjälper kalven att övervinna de problem som kan  
uppstå vid dåligt upptag av råmjölk.

Läs mer på: www.n-vet.se
eller Fass.se

60 ml
Locatim

 = 
6l råmjölk

www.n-vet.se 

Alternativet till antibiotika vid   
behandling av neonatal  

diarré hos kalv 
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Möjligheterna att få pengar
till forskning kring sällskaps-
djurens sjukdomar är små.
SLU startade därför Sällskaps -
djurens forskningsfond under
förra året, och hoppas nu på
bidrag från veterinärer och
djurägare för att kunna
utveckla den kliniska forsk-
ningen. 

Insamlingsstiftelsen Sällskaps dju -
rens forskningsfond vid SLU
inrättades 2007 efter beslut av
rektor. Stiftelsens ändamål är 
att insamla medel till stöd för
forskning vid SLU rörande säll-
skapsdjurens, främst hundars och
katters, skador och sjukdomar.
Kronprinsessan Viktoria är fon-
dens beskyddare och var också
den som officiellt invigde fonden
2007.

Bakgrunden till forskningsfonden går
dock längre tillbaka i tiden. Redan 1991
startade Clarence Kvart vid institutionen
för anatomi och fysiologi en ”sällskaps-
djursfond”. Han själv och forskarkolle-
ger vid SLU hade svårt att få specifika
medel till kliniska forskningsprojekt
som låg över grundforskningsnivå.
Tanken var att fonden skulle växa och
bli en viktig resurskälla för klinisk forsk-
ning, men av olika orsaker samlades det
inte in mer än ca 450 000 kronor. En del
av dessa pengar delades ut, medan resten
överfördes till den nya fonden.

SAKNAS FORSKNINGSMEDEL
Idag innehåller Sällskapsdjurens forsk-
ningsfond ca en halv miljon kronor,
men SLU satsar nu aktivt på marknads-
föring gentemot bland annat veterinärer
och djurägare. Alla smådjurskliniker i
landet har, eller kommer att få, en vädjan
om bidrag, liksom hela veterinärkåren
genom en bilaga i SVT.

– Grundproblemet är att det inte 
finns forskningsmedel för sällskapsdjur,
säger fondens ordförande och dekanus
vid VH-fakulteten, Arvid Uggla. Han
bildar tillsammans med Clarence Kvart,

SLU och Ulf Uddman från
Kennelklubben den formella
styrelsen för fonden. Inga
andra externa samarbetspart-
ners finns ännu, men styrel-
sen är öppen för alla goda
initiativ.

FÖRSTA UTDELNINGEN
GENOMFÖRD
Som en markering av viljan
att stötta forskning kring
sällskapdjurens sjuk domar,
har styrelsen redan delat ut
det första forskningsanslaget.
Även om fonden ännu inte
innehåller mycket pengar till-
delades Patricio Rivera 25000
kronor i maj för att kartlägga
genomiska markörer i juver-
tumörer hos hund.

– Kronprinsessan Viktoria
är person ligen mycket intres-
serad av vår verksamhet och
har bett att få direkt infor-

mation om varje projekt som stöds av
fonden, kommenterar Arvid Uggla. Vår
målsättning är att när fondkapitalet har
vuxit kunna finansiera delar av forsk-
nings tjänster, inte bara enskilda projekt-
moment som idag, fortsätter han.

Insamlade medel kommer enbart att
delas ut till projekt som ligger inom
SLU, klargör Arvid Uggla och Clarence
Kvart. Det hindrar dock inte att veterinä-
rer med anställning vid t ex något privat
djursjukhus kan få en tillfällig projekt -
anställning vid SLU, och på så sätt kan
söka medel från fonden.

Sällskapsdjurens forskningsfond
– hjälp till klinisk forskning
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

Kronprinsessan Viktoria sköt startskottet för Sällskapsdjurens
forskningsfond i januari 2007.
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INGA ADMINISTRATIVA 
KOSTNADER
När det gäller privata gåvor till fonder
och stiftelser, brukar givarna vara ange-
lägna om att pengarna går till uppgivet
syfte och inte till administration. Arvid
Uggla understryker att Sällskapsdjurens
forskningsfond inte belastas av några
administrativa kostnader alls, vilket är
en styrka. Däremot tar SLU ut sedvanlig
over-head-kostnad varje gång ett bidrag
betalas ut, men även forskare måste ha
tak över huvudet, el, värme, kanslihjälp
etc, menar dekanus.

Genom den nyligen startade mark-
nadsföringskampanjen hoppas fondens
styrelse att kapitalet snabbt ska växa till
en ansenlig nivå. Utdelningen kommer
att ske en gång per år, i relation till till-
gångarnas storlek. Nu hänger det på
givarnas välvilja och intresse om svensk
sällskapsdjursforskning ska få den vita-
mininjektion som SLU önskar sig.  ■
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Nu börjar den aktiva insamlingen till fonden. Arvid Uggla och Clarence Kvart håller upp
en av de officiella affischerna. 

Cattle Consultancy Days is a unique annual 

event, bringing together Bovine Veterinary 

Practitioners and Production Consultants

The CCDays 2008 will provide you with a 

unique opportunity to learn how to manage 

issues concerning Animal Health Strategy in 

EU 2007-2013, Dairy Housing Facilities for 

the Future, Which Future Advisory Needs 

does Larger Herds Bring? Troubleshooting 

in Herds with Low Milk Production, Digital 

Dermatitis, Q-fever - a Global Zoonosis, Re-

production in the New Technical World and 

Principles for Measuring and Regulating Dairy 

Cattle Welfare.

In addition the programme contains different 

workshops which will provide the opportu-

nity to exchange knowledge and best prac-

tices on actual and relevant issues.

For further information 
please visit our website: 
www.ccdays.com or 
contact the conference 
secretariat:
Cattle Consultancy Days
c/o DDD-Kursus
Emdrupvej 28A
DK-2100 København Ø
phone: +45 38710888
e-mail: kursus@ddd.dk

The Conference is organised 
by: The Danish Boological 
Society, Danish Cattle Fede-
ration, National Veterinary 
Institute, Technical Univer-
sity of Denmark, Faculty of 
Agricultural Sciences, Uni-
versity of Aarhus, Danish 
Bovine Practitioners’ Asso-
ciation, Danish Veterinary 
Association and Faculty of 
Life Sciences, University of 
Copenhagen.

ANNUAL CONFERENCE FOR BOVINE VETERINARY PRACTITIONERS AND 
PRODUCTION CONSULTANTS

Cattle Consultancy Days 2008
Herning Kongrescenter, Herning, Denmark - September 9 - 10, 2008

The preliminary programme for Cattle Consul-

tancy Days 2008 is available on the conferen-

ce website: www.ccdays.com

Conference registration fee

2 days: DKK 2.600 + 25% VAT

1 day: DKK 1.400 + 25% VAT

The fee includes conference bag, access to all 

sessions, conference abstracts, access to the ex-

hibition area, coffee and tea during 

breaks and lunch.

Register on-line from the website

 www.ccdays.com or contact 

Convention Bureauet – 

Destination Herning 

(phone: +45 9627 2235 or  

e-mail: 

booking@visitherning.com).
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Replik till Lennart Granströms ledare

❘ ❙❚ replik

Lennart Granström, ordförande i
Företagande Veterinärers Förening
(FVF), diskuterade i ledaren till SVT
7/08 samarbetet mellan distrikts -
veterinärer och privatpraktiserande
veterinärer. Chefen för Distrikts vete -
ri närerna ger här sin kommentar till
FVF-ordförandens ledare.

Ett tungt ansvar ligger på Granströms
axlar. Han ska försöka ena de krafter
som finns inom de egna leden och har
uppenbarligen svårt att hitta vägen
framåt. Krafterna inom tidigare PVF, nu
FVF har alltid dragit åt olika håll. När
kraften framåt sinar och när bra initiativ
saknas kan ett utfall mot Jordbruks -
verket vara en väg för att försöka ena
föreningen. Tyvärr är denna taktik föga
konstruktiv utan snarare ett svaghets-
tecken. Ett bättre samarbete inom SVF

och även med Distriktsveterinärerna
(Dv) skulle vara mer utvecklande för alla
som sysslar med klinisk verksamhet och
framför allt för dem som arbetar med
allmänpraktik. 

Granström uttalar sig om ledarskapet
inom Distriktsveterinärerna, något som
de med inblick i verksamheten är mer
skickade att bedöma. Att Granström
saknar erfarenhet gällande frågor som
rör modern veterinär allmänpraktik kan
möjligen förklara den generella kritik
som riktas mot ledningen för Dv, alter-
nativt har Granström kolleger som
målar upp en verklighet som jag inte
möter vid resor runt om i landet. Jag har
stort förtroende för många privata all-
mänpraktiker som erbjuder sina kunder
en mycket god veterinärvård dygnet
runt, året runt och som fungerar väl i
kontakterna med oss. Inom Dv håller vi
en mycket låg profil gällande expansion
in i fungerande privata områden. Det är
endast i yttersta nödfall, vid omfattande
problem, när beredskapen inte längre

fungerar, som vi tvingas utöka vårt 
åtagande. I samband med denna typ av
verksamhetsutvidgning sker förändringen
alltid efter längre diskussioner och i
samarbete med näringen och de privata
veterinärer som finns i området.

Distriktsveterinärerna har utvecklats
mot en modern organisation under de
senaste tio till tolv åren. Under samma
period har Dv varit med att skapa ett
antal gemensamma plattformar kring
beredskapssamverkan. En del fungerar
fortfarande väl, men andra har dött ut
av olika skäl. För att vara en intressant
samarbetspartner och få framgång är det
viktigt att förstå villkor för ambulant all-
mänpraktik och att utgå från lokala
förutsättningar. Vi är alltid intresserade
av samarbete som är grundat på förtro-
ende, gemensamma värderingar och som
ger djurägarna en god veterinär tillgäng-
lighet och bra veterinära arbetsförhål-
landen.

HÅKAN HENRIKSON

chef Distriktsveterinärerna

replik

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

 

I Sorbact gel 

Sorbact gel

Finns att köpa hos din grossist!
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Hygienrutiner skärps 
vid SLU
❘❙❚ Den 22 juli hade fyra fall av den 
fruktade bakterien MRSA upptäckts hos 
hästar som opererats vid hästkliniken på
SLU, varav två avlivats. Personalen på kli-
niken har nu infört strikta hygienrutiner
för att begränsa smittan. Handskar har
blivit ett måste vid provtagning, liksom
desinfice ring av händer och underarmar
före och efter hantering av en häst.
Operations avdelningen är stängd och 
tar bara emot akuta fall efter upptäckten
av den ovanliga smittan på SLU.

– Vi gör så gott vi kan men vi kan 
aldrig hantera en sådan här miljö så rent
som sjukhusen kan, säger Chris Johnston,
chefveterinär på SLUs hästklinik till 
Upsala Nya Tidning den 22 juli. Eftersom
användning av antibiotika gynnar MRSA-
bakterien försöker man även minska på
bruket vid SLU. Alla sår som kommer in
till kliniken testas så att hästen får rätt
antibiotika direkt.

Trots att alla de fyra drabbade hästarna
opererats vid SLU är det enligt Jordbruks -
verket svårt att säga att hästarna har
smittats där. En smitta kan ha tagit
många tänkbara vägar och inte sällan är
det omöjligt att helt fastställa smittkällan.

– Det är ett stort detektivarbete att
utreda alla trådar i en sådan här väv och
än är det för tidigt att uttala sig om vad
som kan vara orsak och verkan, säger 
Jan Danielsson vid Jordbruksverket.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

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 Veterinär förbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm, tel:
08-545 558 20, fax: 545 558 39, 
e-post: office@svf.se

•  Noromectin-sprutan har betydligt kortare grepp än andra          
   ivermectinsprutor och passar alla händer

•  Pastan är fri från smaktillsatser och dessutom vit så att 
   eventuellt spill lätt kan  upptäckas

•  N-vet erbjuder hästägare vid behov gratis träckprovsanalys

•  Kontakta N-vet för beställning av receptblock:  
   Tel: 018 - 57 24 31 / 30, fax: 018 - 57 24 32
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”Äntligen  en spruta  som passar mina händer 
och ett pris som passar min plånbok”

Noromectin vet pasta
ivermectin pasta 18,7mg/g mot rundmaskar och styng- 

flugelarver hos häst. Dosspruta á 7,49g räcker till 700 kg häst

Helena Feuk - Lundahl
Manfield Farm

Naturligtvis 
till samma pris!

Samma spruta men 
med mer pasta

Vår målsättning är att alltid erbjuda lägsta pris.
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❘ ❙❚ från styrelsen

Den 27 maj träffades veterinärför-
bundets styrelse för sitt tredje möte
under året. Eftersom förbundets
högsta beslutande organ, full mäk -
tige, skulle träffas följande 
dag, ägnades en stor del 
av mötestiden åt för-
beredelser inför 
fullmäktige.

VETERINÄRKONGRESSEN 2008
Inför årets Veterinärkongress presenterade
SVS för styrelsen det kommande pro-
grammet. 2008 års kongress ska flytta
tillbaka till de nyrenoverade lokalerna i
aulan på Ultuna.

Budgeten diskuterades och styrelsen
beslöt att inte höja avgifterna för med-
lemmar i SVF men däremot höja den
för icke-medlemmar. Pensionärer ska få
nedsatt kongressavgift.

SPECIALISTUTBILDNING STEG II
Specialistutbildningarna för steg II är
sjösatta och igång inom flera ämnesom-
råden. Kansliet, de sju ESK-grupperna
och ÖSK (övergripande styrkommittén
för Steg II inom hund- och kattspeciali-
sering) lägger ner mycket arbete på dessa
och avgifterna täcker inte på långa vägar
kostnaderna. SVS föreslår därför en höj-
ning av anmälningsavgiften för steg II-
aspiranter. Styrelsen beslutade att bifalla
detta.

Vidare diskuterades rimligheten i

kostnaderna för själva utbildningarna för
adepten och dennes arbetsgivare. Frågan
lämnades öppen och får diskuteras vidare
i annat forum.

INFÖR FULLMÄKTIGE
Styrelsen hade inför fullmäktige sam-
manställt en verksamhetsplan och ett
strategidokument för förbundets fort-
satta arbete. Strategidokumentet är en
”vision” eller målbeskrivning för förbun-
det i framtiden, som förhoppningsvis
leder till intressanta diskussioner på full-
mäktige.

Vidare diskuterades namnbyte för
Förtroenderådet till Etikrådet för att 
lättare beskriva rådets arbetsområde.
Instruktioner för rådet diskuterades för
att sedan kunna antas av fullmäktige.

SVFs omorganisation har medfört 
att en del stadgeändringar måste göras
efter hand. En viktig ändring är repre-
sen tationen på fullmäktige. Antalet sup-
pleanter eller ersättare har varit för lågt
varför det inte gått att få alla platser i
fullmäktige fyllda. Styrelsen föreslog en
ändring i stadgarna för att säkerställa en
så stor representation på fullmäktige
som möjligt.

Tyvärr har antalet motioner till full-
mäktige minskat markant sedan den 
nya organisationen genomfördes, vilket
styrelsen beklagade.

INFORMATION FRÅN KANSLIET
Då SVF-kansliets mycket mångåriga
medarbetare, chefsekreterare Agneta

Svensson, går i pension till hösten med-
delade kanslichefen att rekryterings-
ar betet till en ersättare är i full gång.
Agneta har lovat att under tre månader
efter sin pensionering vara tillgänglig på
deltid för att lära upp sin efterträdare.

Vidare informerades om att årsredo-
visningar och skattedeklarationer från
de 26 stiftelser som förbundet förfogar
över kommer att lejas ut till en revi-
sionsbyrå. Dessa upptar idag alldeles för
stor tid för kanslipersonalen. 

NYA DJURSKYDDSKOMMITTÉN
Kalle Hammarberg, ny ordförande i djur-
skyddskommittén informerade styrelsen
om deras arbete. En ny arbetsordning
har lagts upp, som kommer att presente-
ras senare.

I samband med detta rapporterades
att SVFs informationschef Johan Beck-
Friis blivit anmodad att delta som talare
på en internationell djurskyddskon fe -
rens i Australien, för att diskutera djur-
skyddsaspekter på ”mulesing” av får (se
notis i SVT 4/08).

RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPPER
Gruppen för kommunikationsstrategi
har haft möte där man gjort analys av
dagsläget och lagt upp riktlinjer för
kommande arbete.

Gruppen för marknadsföring av varu-
märket SVF är inne i ett intressant skede
där förhandlingar pågår med olika före-
tag. Detta kan betyda mycket i fram -
tiden för förbundets ekonomi.

Rapport från förbundsstyrelsen 
i maj 2008
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RAPPORTER FRÅN GENOMFÖRDA
MÖTEN
Per Jonsson rapporterade från ett möte i
Läkemedelsverkets veterinärmedicinska
läkemedelsnämnd, där det framkom att
svenska veterinärer numera får använda
läkemedel importerade som ”europeisk
referensprodukt”. Det innebär att pro-
dukten används flitigt i ett annat euro-
peiskt land men att den inte behövt

genomgå klinisk prövning. Läkemedels -
verket uppmanar därför veterinärkåren
till försiktighet att använda sådana pre-
parat.

Vidare konstaterades att det inte 
finns några regler för användande av
homeopatiska preparat eller naturläke-
medel för djur. Detta kan innebära att 
t ex homeopatiska preparat i låga späd-
ningar till och med kan vara skadliga 

för djuren och inte bara overksamma.
Från Apoteksmarknadsutredningen

rapporterades att utredaren lagt fram sitt
förslag, vilket i många delar blev en
besvikelse för förbundet. Utredningen
kommer nu ut på remiss, där det är vik-
tigt att SVF engagerar sig.

SUZANNE SANDQUIST

ledamot i förbundsstyrelsen
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Kvinnor kräver miljoner 
av SLU
❘❙❚ SLU i Uppsala krävs på miljonskade-
stånd av 47 kvinnor som inte kommit 
in på veterinärutbildningen. Orsaken är
att de anser sig missgynnade av SLU, 
rapporterade Sveriges Television Rapport
den 11 juli. 

För att jämna ut könsfördelningen har
SLU använt sig av så kallad viktad lott-
ning, där män med samma meriter som
kvinnor har fått förtur. Att särbehandla
ena könet strider mot både likabehand-
lingen och EUs regler mot diskriminering,
anser Clarence Crafoord vid Centrum 
för rättvisa, som är ombud för de 47
kvin norna. Samtliga 47 kvinnor har sökt 
i folkhögskolegruppen, som är en liten
urvalsgrupp där högsta betyg och tur 
i lottningen gäller för att komma in. 
2006 sökte 39 kvinnor och 16 män med
högsta folkhögskolebetyg till veterinärut-
bildningen. De tre som antogs vara alla
män. 2007 sökte 61 kvinnor och 18 män.
Även då antogs bara män.

Men från universitetets sida hävdar
man att det är nödvändigt att kvotera in
fler män. – 80–90 procent av de som
söker är kvinnor. Då har vi använt oss av
en modell med positiv särbehandling. Det
innebär att vid lika meritvärdering väljer 
vi det underrepresenterade könet, säger
Lisa Sennerby Forsse, rektor för SLU.  ■

När du skriver till veterinärtidningen
– tänk på att illustrationer (= foton, 
teckningar, grafer, röntgenbilder etc) 

underlättar läsandet

Laparoskopikurs
Grundläggande kurs i diagnostik och kirurgi på hund

8–9 december 2008 i Linköping

Denna kurs belyser det senaste inom endoskopisk kirurgi och ger möjlighet
att träna i övningslåda och på sövd gris. Kursen börjar med genomgång
av utrustningen och hur inflation av kroppshålor utförs. Sedan kommer
kursen att fokusera på grundläggande laparoskopiska och thorakosko-
piska användningar. Kursen visar hur man utför endoskopisk exploration
av kroppshålor, biopsitagning, ovarieektomi och choleocystektomi. 

Kursens mål är:
• Interaktiv, fall-orienterad föreläsning (PBL)
• Hands-on laborationer
• Beskriva fördelar och nackdelar med tekniken 
• Känna till rätt endoskopisk teknik vid abdominell och thoraxendo sko-

pisk kirurgi

Kursledare: 
• Professor Jolle Kirpensteijn, DV Dip ACVS Dip ECVS PhD.

Jolle Kirpensteijn utexaminerades 1988 från Utrecht universitet.
Dr Kirpensteijn är för närvarande associated professor i onkologi och
mjukdelskirurgi vid Utrecht universitet och Kungliga veterinäruniversi-
tetet i Köpenhamn. Hans främsta forsknings- och kliniska områden är
onkologi, rekonstruktions- och endoskopikirurgi. Denna typ av kurs
har han anlitats till i Europa och USA.

• Leg läkare, Med Dr Thomas Franzén (disputerad i endoskopiteknik,
verksam vid Hälsouniversitetet i Linköping). Deltar vid de praktiska
momenten.

Kursens innehåll kan du läsa mer om på www.djurdoktorn.se.
Kontaktperson är Sven Ödman, 0703-16 41 65.

Pris: 8 000 kr + moms

Bokning: Anmälan via e-mail till rolf_gunnel.bergman@3mail.se. 
Sista anmälningsdatum är den 9 november. Kursen genomförs ej vid färre
än 15 kursdeltagare.

Kursen arrangeras av RGB Education, Djurdoktorn i Östergötland AB,
Scandivet och Karl Storz.
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Jordbruksverket utreder ny
veterinärorganisation
❘❙❚ I april 2007 lämnade utredaren Bo
Jonsson över den så kallade veterinär -
utredningen till regeringen. Nu får Jord -
bruksverket i uppdrag att föra utred -

ningen vidare, meddelade tidningen ATL
den 19 juni. Jordbruksverket tillhörde, 
liksom veterinärförbundet, den majoritet
av remissinstanser som kritiserade utred-
ningen. Huvudförslaget med en i mesta
möjliga mån privatiserad modell fick kritik
även från privatpraktiserande veterinärer. 

Efter att ha funderat i mer än ett år har
regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag
att titta närmare på två av alternativen i
utredningen: så stor privatisering som

möjligt och en variant där en bibehållen
distriktsveterinärorganisation kombineras
med möjligheter för privata veterinärer 
att delta. 

– Vi ska se hur man kan få in de privat -
praktiserande veterinärerna mer, så att de
kan få offentliga uppgifter, ingå i jouren
och användas i smittskyddsarbetet, säger
Leif Denneberg på Jordbruksverket till
ATL. Utredningen ska vara klar den första
september i år.  ■

SVAR
Fibroepitelial/fibroadenomatös hyperplasi i juvret.
Makroskopiskt är nybildningen multilobulär med slät yta
och gulvit färg. Snittytan är plan, vit och genomkorsas av
små gulaktiga stråk/korvformiga strukturer som ger väv-
naden ett nätliknande mönster (Figur 4, svart pil).

Mikroskopiskt visar översiktsbilden grenade, vindlande
gångstrukturer (Figur 5, röd pil) som är glest spridda i
och omgivna av ett mycket välutvecklat stroma bestående
av lucker, ödematös bindväv/myoepitelial vävnad (Figur
5, svart pil). I den mikroskopiska närbilden kan man se
att gångstrukturerna utlinjeras av cylindriska epitelceller
vilka visar god respekt för basallamina, dvs de växer inte
infiltrativt i omgivande vävnad (Figur 6, grön pil). De
mesenkymala cellerna i stromat är spolformade och
omger gångarna på ett koncentriskt sätt (Figur 6, svart
pil).

DISKUSSION
Nybildningens mikroskopiska utseende är typiskt för så
kallad fibroepitelial/fibroadenomatös hyperplasi i juvret
hos katt. Detta är en benign, icke-neoplastisk förändring
som är klart associerad till progesteronstimulering av
juvervävnaden. Såväl endogen som exogen progesteron-
påverkan kan framkalla tillståndet.

Fibroepitelial/fibroadenomatös hyperplasi kan ses hos
unga, okastrerade, löpande honkatter, hos dräktiga katter
och som en ovanlig komplikation till progesteron -
behandling för uppskjutande/förhindrande av löpning.
Enligt litteraturen uppkommer hyperplasin ca en till två
veckor efter östrus eller ca två till sex veckor efter exogen
tillförsel av progesteron. Tillväxten är ofta mycket dra-
matisk, med snabb och i många fall extrem förstoring av
juvervävnaden inom loppet av ett par veckor. Det är van-
ligt att hela juvret är involverat, och i vissa fall kan ödem
utvecklas i angränsande underhud ända ner på bakbenen.

Den ofta alarmerande kliniska bilden kan föranleda
misstanke om såväl akut mastit som en snabbväxande,
elakartad juvertumör. Den värmeutveckling och ömhet i
vävnaden samt allmänpåverkan som är att förvänta vid
grav mastit ses dock vanligen inte i samband med fibro -
epitelial hyperplasi. Beträffande elakartade juvertumörer
hos katt involverar dessa i flertalet fall inte hela juver -
raden, utan uppträder oftare som solitära nybildningar.
Tillväxttakten är vanligen inte heller lika hög. Då den
mikroskopiska bilden vid fibroepitelial hyperplasi är
mycket karakteristisk, är en biopsi från den förändrade
juvervävnaden i flertalet fall diagnostisk. Den kan använ-
das för att skilja detta benigna, icke-neoplastiska tillstånd
från en malign juvertumör.

Fibroepitelial/fibroadenomatös hyperplasi kan gå till-
baka spontant vid avbrytande av eventuell dräktighet
eller utsättande av exogen progesteronbehandling. Vidare
har kastration/ovariohysterektomi god effekt på till-
ståndet och förhindrar recidiv. Mastektomi, med kirur-
giskt avlägsnande av den förändrade juvervävnaden, kan
också utföras och är botande.

Vilken är din diagnos? – Svar

Figur 4. Makroskopiskt är nybildningen multinodulär och
gulvit. På snittytan ses små gulvita, korvformiga strukturer
(mikroskopiskt motsvarade av gångformationer), åstad-
kommande ett nätliknande mönster (svart pil).
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Figur 5. Fibroepitelial/fibroadenomatös hyperplasi, juver,
katt. Översiktsbilden visar grenade gångstrukturer (röd
pil) glest spridda i och omgivna av ett vältutvecklat, 
luckert stroma (svart pil). HE-färgning, cirka 25 gångers
förstoring.

Figur 6. Fibroepitelial/fibroadenomatös hyperplasi, juver,
katt. Närbild. Gångarna är utlinjerade av cylindriska epi-
telceller (grön pil). De mesenkymala cellerna i stromat
omger gångarna koncentriskt (svart pil). HE-färgning,
cirka 100 gångers förstoring.

❘ ❙ ❚ noterat

Framgång för Acta Vet
Scand på nätet
❘❙❚ Huvudredaktören för tidskriften Acta
Veterinaria Scandinavica, Mats Forsberg,
meddelade i början av juli att publika -
tionen nu går bra. I maj 2006 övergick
man från en sviktande pappersutgåva till
så kallad ”Open access publishing” på
nätet. Detta har visat sig öka synligheten
hos tidskriften explosionsartat sedan 
pappersversionen upphörde. Enbart
under juni 2008 hämtades artiklar över
15 000 gånger från tidningens hemsida.
Tidskriften rankas idag nummer 58 av
113 publikationer inom området veteri-
närvetenskaper, en kraftig uppryckning
jämfört med för två år sedan.

Acta Vet Scand har också lyckats för-
korta ledtid från inskickande till besked
om artikeln accepteras eller inte, vilket
ökat antalet manus som kommer in.
Dessutom tycks en annan effekt vara
ökad kvalitet på det material som skickas
in, säger Mats Forsberg.

Acta Vet Scand kan läsas helt gratis på
Internet via www.actavetscand.com  ■

Välrenommerad veterinärmottagning för hästar och smådjur beläg -
en 3 km norr om Hudiksvall och endast 2 km från travbana. Resur-

ser att utföra avancerade undersökningar och behandlingar. Väl
inarbetad verksamhet. 

Upptagningsområde är i första hand Hälsingland. 
Säljes pga åldersskäl. Oms. ca 4,5 MSEK.

Kontaktperson: Lars Algell, 070-534 40 00

Kålsängsgränd 10 D, 753 19  Uppsala
Tfn 018-12 56 60, Fax 018-12 56 80

uppsala@svenskforetagsformedling.se
www.svenskforetagsformedling.se

Företag till salu!
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En lekmans resumé av
Bibeln

FÅR EN BOFINK SE UT HUR SOM
HELST? 
Man behöver inte vara släkt med poten-
taten i underjorden för att tillåta sig
tolka Bibeln efter eget gottfinnande.
Veterinären, professorn Bo Pehrson i
Skara, har gjort det. En sammanfattning
av den heliga skrift återfinns i hans bok
Får en bofink se ut hur som helst? En lek-
mans resumé av Bibeln och några reflektio-
ner kring den kristna lärans trovärdighet.

Förvånansvärt få lekmän tycks under
seklernas lopp ha redovisat en egen tolk-
ning, i den mån de tagit sig för att läsa
hela skriften. Bo Pehrson sår i sitt förord
tvivel på att begreppet ”världens mest
lästa bok” är relevant. Bibeltolkning har
i nästan två årtusenden varit fåtalets pre-
rogativ. Pehrsons bok ger associationer
till det arbete som Sir Francis Bacon

åstadkom kring sekelskiftet 1500. Det
var en banbrytande insats, vilken skapade
ett litet ljus i det annars kompakta mör-
ker som rått under tidigare sekler. Bacon
pekade på den idag så självklara rågång
som måste upprätthållas mellan veten-

skap och teologi. Hans varnande ord
angående de livsförnekande och för-
nuftsvidriga idolerna är tidlösa och står
sig väl än idag. Budskapet kan, i princip,
sammanfattas så: Det finns fyra säkra
vägar till kompakt dumhet – auktoritets -
tro, kultur, inbillning och vana. Håll
Dig till dem och låt dem forma Dig så
förblir allt vid det bestående.

GUD FÖR ISRAELS FOLK
Alltså – Får en bofink se ut hur som
helst? Frågan är berättigad, om än inte
ordagrant citerad från Albert Engström.
Bo Pehrson har medvetet avhållit sig
från tolkning av den symbolik som är
legio i Bibeln. Motsägelsefulla fakta
redovisar han ofta. Man anar harmen i
vetenskapsmannens kommentarer. Han
framhåller det överflöd av vidriga vålds-
skildringar som ju t o m förekommer i
den för övrigt så allmänt respekterade
Uppenbarelseboken. Medvetet tycks
sådant material selekteras bort i bud -
skapet från predikstolarna. Gamla testa-
mentets böcker ska i rättvisans namn
läsas med förståelse för den tid i vilken
de tillkom. Man måste likväl fråga sig
vad de har att erbjuda en nutida, icke -
judisk läsare. Pehrsons uppfattning är
klar – den gud som omtalas är en gud
för israels folk, inga andra och dessutom
bara de syndfria judarna. Välan, vi fick
veta redan under konfirmationsunder-
visningen att det var Nya testamentet
som skulle vara vår ledstjärna.

URHOLKAT KÄRLEKSBUDSKAP
När Bo Pehrson tar sig för att textgranska
evangelierna med vetenskapsmannens
ögon, framstår naturligtvis myten om
partenogenesen som orimlig. På ”den
obefläckade avlelsen” måste man tro all-
deles särskilt starkt för att inte tvivla.
Som naturvetare är det naturligt att för-
söka göra sig en föreställning om inte
bara hur Jesus avlades, utan även hur
han kunde utvecklas till den utom -
ordentligt karismatiske ledare som han
beskrivs vara i evangelierna. En man
med stark självkänsla och en retoriker. 

Pehrson underlåter inte att apostrofera
det centrala kärleksbudskapet i Bergs -
predikan. Den ger utan tvivel läsaren en
mängd etiskt föredömliga uppmaningar
om tolerans, barmhärtighet och ödmjuk-
 het. Föga förvånande, konstaterar Bo
Pehrson, har exempelvis Matteusevan -

bokanmälan

inbjuder under hösten 2008 till kurs i

HUR MAN TAR HD OCH ED BILDER

Målgrupp Teamet veterinär/djursjukvårdare

Målsättning Öka kvaliteten på de röntgenbilder som sänds till SKK för avläsning

Innehåll - Bakgrunden till varför HD (hip dysplasia) och ED (elbow dysplasia)
   röntgenundersökningar utförs och vad resultaten används till
 - Hur arbetsgången ser ut på SKK
 - Hur undersökningarna utförs på ett korrekt sätt och vad är det som bedöms
 - Kontroll av hundens ID och märkning av röntgenbilder

Platser 16/9 Luleå 17/9 Sundsvall 18/9 Stockholm

 29/9 Helsingborg 30/9 Göteborg 7/10 Uppsala 

Tid 17.00 - 21.00

Kursavgift 890 kr exkl moms / deltagare. Inkluderar måltid och kaffe

Antal Begränsat antal deltagare - först till kvarn

Anmälan och information via hemsidan
www.djursjukhusforeningen.com
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geliet haft ett mycket stort inflytande 
på västerlandets tankemönster. Men, på -
pekar han, kärleksbudskapet i Bergs pre -
dikan urholkas, om man väger in de citat
från vår frälsare som återfinns i Matt.10.
Särskilt betänksam blir Pehrson över det
faktum att Jesus tydligen sätter ”Du
skall älska Herren din Gud av allt hjärta
och allt ditt förstånd”, alltså auktorite-
ten, före kärleken: ”Du skall älska din
nästa såsom dig själv”. Med en detalj 
ur Matteusevangeliets beskrivning av
instiftandet av nattvarden konstaterar
Bo Pehrson att vår frälsare kanske inte
omfattar oss alla: ”Dricken härav alla ty
detta är mitt blod, förbundsblodet som
varder utgjutet för många till syndernas
förlåtelse.” En hel del, alltså, men inte
alla. Denna selektivitet har knappast
framhållits i svensk kristendomsunder-
visning.

FLERA FRÅGOR KVAR
I sin resumé av evangelium enligt
Markus exponerar Pehrson texter som
bjärt kontrasterar mot den allmänt 
hållna uppfattningen att Jesus är en allt
förlåtande figur. ”Den som tror och 
bliver döpt, han (naturligtvis inte hon,
anmälarens kommentar) skall bliva
frälst; men den som icke tror, han skall
bliva fördömd.” En selektiv frälsare, som
det verkar.

Givetvis måste Bacon och andra
vetenskapens förespråkare ha gjort
reflexioner liknande dem som Bo
Pehrson redovisar i sin bok. ”Bofinken”
är likväl ett läsvärt bidrag till den kritiska
hållningen till mytologin sensu latu.

Den redovisade texten får mestadels tala
för sig själv. Pehrson ger oss inga pek-
pinnar, vilket man som läsare finner
hugnesamt. Vid avslutat studium lever
flera frågor kvar än Bibeln kan ge svar
på. Inte frågor av teologisk natur utan
snarare mänsklig, psykologisk. Finns
det, frågar man sig, hos människan eller
hos vissa människor ett nedärvt behov
av en gudomlig förklaring till sådant
som förnuftet inte nöjaktigt kan belysa?

Historien ger ju trots allt exempel på
utomordentligt välutbildade, framgångs -
rika och vidimerat kloka vetenskapsmän
och -kvinnor som öppet förklarar sig
vara religiösa. Det är nog ändå salig
Dumboms konstaterande som står sig,
nämligen att var och en blir salig på sin
façon.

GÖSTA NYBERG

leg veterinär i Gnesta

❘ ❚ F A K T A

FÅR EN BOFINK SE UT HUR SOM HELST?
EN LEKMANS RESUMÉ AV BIBELN

OCH NÅGRA REFLEKTIONER KRING DEN

KRISTNA LÄRANS TROVÄRDIGHET

FÖRFATTARE: Bo Pehrson. 

FÖRLAG: Eget förlag, Axvall 2007.

ANTAL SIDOR: 184 sidor, inga illustra -
tioner.

PRIS: 100:- kr + porto, beställning 
hos författaren, 
e-mail: bo.pehrson@hmh.slu.se

ISBN-NUMMER: 978-91-633-0326-5.
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International Academy of Veterinary Chiropractic

The Original Basic Veterinary Chiropractic Course

Course Dates:
Module I Sacropelvic: October 22nd – 26th, 2008
Module II Thoracolumbar: December 3rd – 7th, 2008
Module III Cervical: January 7th – 11th, 2009
Module IV Extremities: February 11th – 15th, 2009
Module V Integrated: March 25th – 29th, 2009

Instructors:
Dennis Eschbach (USA), Donald Moffatt (CAN), Heidi Bockhold (USA),
Sybil Moffatt (GER) and others.

Location: Sittensen, Northern Germany
Course language: your Choice of English or German
Course fee: €4500,  Individual modules: €950
Currently being taught in the United States, England and Germany.
Further information: www.i-a-v-c.com

International Academy of Veterinary Chiropractic
Dr. Donald Moffatt
Dorfstr. 17, 27419 Freetz, Germany    
Tel: 00 49 4282 590099, Fax: 00 49 4282 591852
E-mail: iavc2004@hotmail.com

VETERINARY CHIROPRACTIC
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IN MEMORIAM

Ove Berg till minne

Förre distriktsveterinären Ove Berg,
Gällivare, har avlidit under en resa i
USA, 81 år gammal. Han efterlämnar
två döttrar och två söner med familjer.

Ove Berg föddes 1927 i ett lantbru-
kar hem i Asarum i Blekinge och tog stu-
dent examen i Karlshamn. Han påbörjade
sina studier vid Veterinärhögskolan i
Stockholm 1947 och fick sin veterinär -
examen 1954. Efter diverse vikariat som
veterinär bedrev han juridiska studier i
Stockholm under 1958–59 och blev
sedan assistentveterinär vid Djursjuk -
huset i Helsingborg. Han utnämndes till
distriktsveterinär i Vellinge i Malmöhus
län 1961. Under sin vikariatstid hade han
tidvis tjänstgjort i Norrland och tjusats
av folket och naturen där. Längtan till
Norrland blev så småningom allt starkare
och han lämnade Sydsverige för att

1972 bli distriktsveterinär i Gällivare
från vilken tjänst han pensionerades
1986. Han lät bygga sig och sin familj
en något originell men synnerligen triv-
sam villa i Gällivare som fortfarande var
hans hem vid hans frånfälle.

Ove Berg hade många intressen vid
sidan av sin yrkesverksamhet som veteri-

när. Som pensionär kunde han ägna sitt
stora intresse åt studier i sin skrivkam-
mare. Det var framför allt språkhistoria
som fångat honom och där han som
amatörforskare bidrog med idéer om
runskrifternas uttolkning. Han skaffade
sig genom studier och goda kontakter
en god inblick i det finska språket och
menade att vissa fornsvenska ord på våra
runstenar kunde få sin rätta uttolkning
genom ett beaktande av ett inflytande
från finskan. Han pekade även på nya
förklaringar avseende engelska och
isländska runtexter. Från skrivkammaren
utgick två publicerade skrifter om språk
och runstenar där han som amatör -
arkeolog och språkforskare lyfte fram
samman hang som kanske inte helt upp-
märksammats i den akademiska forsk-
nings världen.

Intresset för runstenar förde in honom
på den uppmärksammade Kensing ton -
stenen som hittades i Minnesota 1898
och som var daterad 1362. Dess ur -
sprung diskuteras livligt men Ove Berg
var helt övertygad om stenens äkthet
och han var inte ensam om denna upp-
fattning. Tyvärr fick han inte tillfälle
att framlägga sina bevis vid det forsk-
ningsseminarium i Minnesota som var
hans resmål då han avled i Kansas City
på vägen dit. Sina teorier har han ut -
förligt beskrivit i sin bok ”Kensington
Runsten”. 

Ove Berg diskuterade också gärna sin
inställning i aktuella naturvetenskapliga
frågor såsom klimatets förändring. Han
ansåg sålunda inte att den pågående höj-
ningen av atmosfärens koldioxidhalt var
orsaken till växthuseffekten. Hans tvivel
i det sammanhanget delas numera av
flera framstående forskare.

Ove Berg var en synnerligen trevlig
och gästfri sällskapsmänniska och han
trivdes bäst när han fick sitta med sina
alltid lika välkomna vänner i högsätet
vid bordet i det stora köket och leda
samtalet och servera stärkande drycker
till den föda han med ytterlig omsorg
själv tillagat. Tack vare sin goda känne-
dom om Nordkalotten ordnade han 
ofta intressanta kulturresor i Lappland
och Finland. För många sydsvenskar har
det tack vare vänskapen med Ove Berg
blivit många angenäma upplevelser i
nordliga trakter.

Birgitta och Arne Johansson
Lars Garmer

Vi expanderar och söker nu ytterligare två veterinärer till våra
kliniker.

Vi söker både Dig med bred erfarenhet och eventuell specialist-
kompetens samt Dig med mindre erfarenhet men med en stor vilja
att utvecklas.

Vårt team består idag av åtta veterinärer, varav sex med specia-
listkompetens, sexton djursjukvårdare, en sjukgymnast och en  
tandläkare. Vi tar emot ca 25 000 besök/år på våra kliniker som
ligger i Göteborg/Kungsbacka-området.

Tillträde sker under hösten.

För mer information ring gärna
• Ing-Marie Röstlund, 031-7959071, 0707-480816
• Marie Wilderoth, 031-133234, 0703-998001

Skriftlig ansökan skickas till ing-marie@djurklinikerna.se alternativt
marie@djurklinikerna.se eller till Djurkliniken Hund & Katt Hälsan AB,
Bangårdsv 28, 428 36 Kållered senast måndag den 1 september.

KLINIKVETERINÄRER
SÖKES

www.djurklinikerna.se
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Valet till AVFs RM nu klart
Anställda veterinärers förening (AVF)

avslutade den 1 juli valen till
sitt Representantskapsmöte
(RM) som hålls under hös-
ten varje år. AVF är indelat i

fem valkorporationer – VK.
Dessa VK täcker in fem olika huvudsak-
liga sätt att vara anställd.

Till valkorporation 1, som representerar
djur sjukhus- och klinikanställda valdes
för 2008–2009:
Ordinarie 
Elisabeth Hernblad, Birgitta Lövdahl,
André Rowe, Cecilia Hässler Pettersson

Reserv
Karolina Dahlkvist

Tidigare valda med ett år kvar:
Ordinarie
Anna Bäckström, Catarina Eliasson,
Ann-Charlotte Sandberg

Reserv
Annette Edling

Till valkorporation 2, som representerar
distriktsveterinärerna valdes för
2008–2009:
Ordinarie
Anna Persson, Lars Lannek 

Tidigare valda med ett år kvar:
Ordinarie
Agneta K-Norström, Karin Lambertsson

Reserv
Lars-Gösta Larsson

Till valkorporation 3, som representerar
besiktningsveterinärerna valdes för
2008–2009: 
Ordinarie
Arne Mustonen

Tidigare valda med ett år kvar:
Reserv
Li Olsson-Ranta

Till valkorporation 4, som representerar
de övriga offentligt anställda valdes för
2008–2009:
Ordinarie
Henrik Holst, Björn Dahlén,
Kerstin Erlandsson

Reserv
Vakant

Tidigare valda med ett år kvar:
Ordinarie
Per Sahlander, My Sahlman, Olle Rydell

Reserv
Margareta Tervell

Till valkorporation 5, som representerar
de övriga enskilt anställda valdes för
2008–2009:
Ordinarie
Lena Malmgren

Tidigare valda med ett år kvar:
Ordinarie
Anita Jonasson

Reserv
Johan Hellander

I år hålls RM på Långholmen i Stock-
holm den 22–23 oktober 2008. Alla
delegater ombeds boka in dessa datum.
Kan ni inte, måste ni meddela detta så
reserver kan kallas in. 

Med hopp om en bra sommar

HANS BOSTRÖM

ordförande AVF
070-347 85 55

hans.bostrom@avf.svf.se

från föreningarna

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

Chef till enheten för 
sällskapsdjur

Enheten för sällskapsdjur har ansvar för smittskydds- och djurskyddsarbete
och övriga djurhållningsfrågor för dessa djur. I ansvarsområdet ingår även
frågor inom CITES- området. Mycket fokus läggs på övergripande frågor
och internationellt arbete. Enheten deltar aktivt i kunskapsutveckling och
information till djurägare, allmänheten och andra myndigheter. 

Som chef ska du leda verksamheten och ansvara för strategiska frågor, pla-
nering och uppföljning inom enhetens ansvarsområde. Du ska tycka om att
arbeta med människor, kunna samarbeta och se helheter för att bidra till att
uppnå målen med avdelningens verksamhet. Du ska ha goda kunskaper inom
sakområdet och tidigare chefserfarenhet är en merit. Lämplig utbildning är
veterinärexamen.

För mer information kan du vända dig till stf avdelningschef Björn Dahlén
telefon 036-15 50 65. Facklig företrädare är för SACO-föreningen Eva Kjell
och för ST-Jordbruksverket Margoth Norén. Båda kan nås på telefon 
036-15 50 00.

Välkommen med din ansökan med meritförteckning och löneanspråk till
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping senast den 29 augusti 2008 . Du kan
också sända din ansökan via e-post till jordbruksverket@sjv.se. Märk ansö-
kan med ref nr 06-8168/08.

Jordbruksverket är regeringens
expertmyndighet på det jordbruks -
politiska området och arbetar bland
annat med EU-stöd till jordbruket,
miljöfrågor och djur- och smittskydds -
frågor. Landets distrikts veterinärer
utgör också en betydande del av
organisationen.

Vi eftersträvar mångfald bland perso-
nalen avseende ålder, kön och kulturell
bakgrund.
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SVENSKA

■ Nya
27–28/8 -08. DJURHÄLSO- OCH

UTFODRINGSKONFERENS (D&U-KONFERENS)
arrangeras i Norrköping av Svensk
Mjölk. Info: Ing-Britt Malmlöf, 
tel: 08-790 58 21, e-post: 
ing-britt.malmlof@svenskmjolk.se  

12/9 -08. NORDISKT VACCINSYMPOSIUM

arrangeras i Helsingborg av 
Merial Norden. Info: 
www.merialsymposium.com  
(se annons i denna tidning)

12/9 -08. NORDISKT VACCINSYMPOSIUM

arrangeras i Upplands Väsby av 
Merial Norden. Info: 
www.merialsymposium.com  
(se annons i denna tidning)

16/9 -08. KURS I HUR MAN TAR HD- OCH

ED-BILDER arrangeras i Luleå av Svenska
Kennelklubben och VeTA-bolaget.
Info: www.djursjukhusforeningen.com
(se annons i denna tidning)

17/9 -08. KURS I HUR MAN TAR HD- 
OCH ED-BILDER arrangeras i Sundsvall 
av Svenska Kennelklubben och 
VeTA-bolaget. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

18/9 -08. KURS I HUR MAN TAR HD- 
OCH ED-BILDER arrangeras i Stockholm 
av Svenska Kennelklubben och 
VeTA-bolaget. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

kongresser
& kurser

Meddelande om läkemedel
Banminth vet 44% pyrantel, oral pasta
till häst: 2 x 26 g spruta til l handa hålls
ej längre. Vi hänvisar till förpackningar 
1 x 26 g, alternativt 10 x 26 g

JOHANNA ZINGMARK,
produktchef

08-623 64 40

läkemedel

Ansökan
Välkommen med Din ansökan, märkt dnr
2518/08, senast den 1 september 2008
till adress: Livsmedelsverket, Box 622,
751 26 Uppsala eller via e-post:
Livsmedelsverket@slv.se

Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för frågor som gäller livs-
medel inklusive dricksvatten. Livsmedelsverket ska i konsumenternas intresse
verka för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra
matvanor. På Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 330 personer. Ytterligare ca
200 medarbetare återfinns på slakte-rierna och gränskontrollerna runt om i vårt
land. Livsmedelsverket har som mål att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser
som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för
alla Se även www.slv.se

Livsmedelsverket söker

Besiktningsveterinärer
till region Norr

Arbetsuppgifter
På enheten för köttillsyn arbetar vi med kontroll, livsmedelshygien
och smittskyddsfrågor inom området kött. Vi arbetar aktivt för att
effektivisera den offentliga kontrollen och för en likvärdig tillsyn i
hela Sverige. Som besiktningsveterinär arbetar du med livsmedels-
 säkerhet, djurskydd samt smittskydd genom kontroller i samband
med slakt och med att granska företagens system för att styra
sina processer. Tjänstgöring med kort varsel på annan ort kan
förekomma. 

I Luleå-teamet finns arbete för två veterinärer och två tekniker. 
I kontrollen ingår två tamboskapsslakterier samt ett antal övriga
produktionsanläggningar för kött. Vi söker en veterinär på heltid
med huvudsaklig placering Alvik, Luleå. 

I Ullånger-teamet behövs två veterinärer och en tekniker. Två
slakterier och en produktionsanläggning ingår i kontrollen. Vi
söker två veterinärer sammanlagt med 1,5 arbetsstyrka.
Tjänsternas omfattning kan diskuteras. 

I Delsbo-teamet behövs två veterinärer. Ett större och ett mindre
tamboskapsslakteri, en produktionsanläggning samt ett fjäderfä -
slakteri ingår i kontrollen. Vi söker två veterinärer sammanlagt
med 1,5 arbetsstyrka. Tjänsternas omfattning kan diskuteras.

Kvalifikationer
Tjänsterna förutsätter svensk veterinärlegitimation. Du behöver
kunna arbeta självständigt och ha mycket god kommunikations-
och samarbetsförmåga. Erfarenhet av livsmedelshygien, kvalitets -
frågor i livsmedelsproduktion samt av arbete vid slakteri är merite-
rande. Vi förutsätter att du behärskar svenska bra i tal och skrift
och förstår engelska. B-körkort är ett krav.

Upplysningar
Du är välkommen att kontakta regionchef Arja Kautto, 070-524 55 68.
Representant för SACO är Laszlo Lak 070-608 53 19 och för ST
Magnus Blomberg, 0480-572 92.
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29/9 -08. KURS I HUR MAN TAR HD- OCH

ED-BILDER arrangeras i Helsingborg 
av Svenska Kennelklubben och 
VeTA-bolaget. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

30/9 -08. KURS I HUR MAN TAR HD- 
OCH ED-BILDER arrangeras i Göteborg 
av Svenska Kennelklubben och 
VeTA-bolaget. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

7/10 -08. KURS I HUR MAN TAR HD- 
OCH ED-BILDER arrangeras i Uppsala 
av Svenska Kennelklubben och 

VeTA-bolaget. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

5/11 -08. VETERINARY WOUND HEALING

ASSOCIATION 11TH ANNUAL SCIENTIFIC

MEETING arrangeras i Uppsala i sam -
arbete med SLU. Info: www.VWHA.net
(se annons i denna tidning).

21–22/11 -08. KURS I FÖRGIFTNINGAR HOS

HUND OCH KATT arrangeras i Lund av
SPUV. Info: Carina Andersson, 
Swevet-Piab AB, Verkstadsgatan 8, 
275 39 Sjöbo, 
carina.andersson@swevet.se, 
tel: 0416-25816.

25/11 -08. KVÄLLSSYMPOSIUM OM SMÅ -
DJURSVACCINER anordnas i Stockholm 
av Intervet Schering-Plough Animal
Health. Info: Anna-Karin Lieber,
Intervet Schering-Plough Animal
Health, tel: 08-52221619. 

26/11 -08. KVÄLLSSYMPOSIUM OM SMÅ-
DJURSVACCINER anordnas i Göteborg av
Intervet Schering-Plough Animal
Health. Info: Anna-Karin Lieber,
Intervet Schering-Plough Animal
Health, tel: 08-52221619. 

27/11 -08. KVÄLLSSYMPOSIUM OM SMÅ-
DJURSVACCINER anordnas i Lund av
Intervet Schering-Plough Animal

Länsstyrelsen söker en legitimerad veterinär. Till -
sammans med länsveterinären ska du handlägga
livsmedels- och smittskyddsärenden, ärenden
inom djurens hälso- och sjukvård samt djurskydds -
ärenden. Vi vill särskilt utveckla vårt arbete med
livsmedelsärenden.

Arbetsuppgifter
• tillsyn över den kommunala livsmedelskontrollen
• tillsyn över veterinär verksamhet
• tillsyn inom smittskyddsområdet
• arbeta med djurskyddskontroll
• planering av epizootiberedskap samt information

och rådgivning till kommuner och medborgare i
djurhälso-/veterinära frågor

Vi söker dig som
• är legitimerad veterinär med erfarenhet från olika

veterinära frågor 
• är initiativrik och resultatinriktad
• har lätt för att knyta kontakter och uttrycka dig i

tal och skrift
• har god samarbetsförmåga
• har körkort och datorvana

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga
egenskaper.

Vi kan erbjuda
ett arbete där dina veterinära kunskaper sätts in i
ett samhällsperspektiv.

Tillträde enligt överenskommelse.

Vill Du veta mer
är du välkommen att ringa länsveterinär Annelie
Grip-Hansson, 090-10 72 44 eller 070-632 45 05.

Fackliga företrädare är Jeanette Joelsson för
SACO, Margareta Nillsson för ST och Gunnar
Robertsson för SEKO.

Samtliga nås via vår växel 090-10 70 00.

Välkommen med din ansökan 
senast den 1 september 2008 
via vårt webbformulär www.vasterbotten.lst.se. 

• Bifoga meritsammanställning (CV)
• Ange ref nr 112-2494-2008
• Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning

så ange ditt löneanspråk i ansökan.

Länsstyrelsen arbetar för att vara en arbetsplats
som är fri från all diskriminering.

Länsstyrelsen i Västerbottens län söker en

Bitr länsveterinär
till näringslivsavdelningens funktion för lantbruk
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Health. Info: Anna-Karin Lieber,
Intervet Schering-Plough Animal
Health, tel: 08-52221619. 

8–9/12 -08. LAPAROSKOPIKURS arrangeras 
i Linköping av RGB Education,
Djurdoktorn i Östergötland AB,
Scandivet och Karl Storz. Info: 
Sven Ödman, tel: 0703-164165 
(se annons i denna tidning).

■ Tidigare publicerade
17–21/8 -08. INTERAKTIV KURS OM NÖT -
KREATUR – PARALLELLA DANSKA OCH SVENSKA

SPÅR. Arr: Boehringer Ingelheim 
(SVT 7/08)

4–6/9 -08. 17:E EUROPEAN CONGRESS OF

VETERINARY DENTISTRY, Uppsala. Arr:

European Veterinary Dental Society,
EVDS i samarbete med SSDt,
Kompetenscentrum och SLU 
(SVT 7/08)

8–9/9 -08. KURS I HUNDENS BETEENDE UR

VETERINÄRMEDICINSKT PERSPEKTIV. Arr:
VeTA-bolaget. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(SVT 8–9/08)

8–9/9 -08. WORKSHOP FÖR VETERINÄRER

PÅ TEMAT ALPACKA, Simrishamn. Arr: 
Alpaca Nordica (SVT 4/08)

8–9/9 -08. KURS I BETEENDEN HOS HUND,
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB (SVT 5/08)

10–12/9 -08. KURS I ANESTESIOLOGI STEG 2,

HUND OCH KATT. Arr: VeTA-bolaget 
(SVT 8–9/08)

13/9 -08. KURS I RÖNTGENTEKNIK/-ANATOMI,
GRUND, HUND OCH KATT. Arr: 
VeTA-bolaget (SVT 8–9/08)

13–14/9 -08. KURS I ANVÄNDNING AV

DIAGNOSTISKT ULTRALJUD, Hasselfors. Arr:
Jan F Andersen AB (JFA) 
(SVT 2/08)

19–20/9 -08. ONKOLOGIKURS – ”LUMPS AND

BUMPS”, Stockholm. Arr: 
SPUV/Swevet Piab AB (SVT 7/08)

22–25/9 -08. AO NORDIC SMALL ANIMAL

COURSE IN FRACTURE TREATMENT: PRINCIPLES,
Enköping. AO Courses 
(SVT 1/08)
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Royal Canin Sverige AB är marknadsledande inom den
svenska fackhandeln (hund-kattbutiker, zoobutiker etc.)
avseende såväl hund- som kattfoder och vi har en
mycket stark expansion i försäljning av dietfoder och
friskfoder till veterinärer.

Till vårt svenska kontor i Hisings Backa (Göteborg)
söker vi en veterinär/agronom med särskilt intresse 
i nutrition för hund och katt.

Din bakgrund:
• Gärna några års erfarenhet i kliniskt arbete med

smådjur (hund)
• Stort intresse för näringsfrågor för hund/katt
• Har ett nätverk bland Sveriges veterinärer

Du har:
• Goda kunskaper i engelska
• Ledaregenskaper 
• B-körkort
• Datavana – Windows Office

Du är: 
• Van att arbeta självständigt
• Resultatinriktad

Meriterande:
• Kunskaper i franska

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bl a att:
• leda och utveckla försäljningen av Royal Canins diet-

och friskfoder på den svenska veterinärmarknaden
• i samråd med våra hund- resp. kattexperter utveckla

utbildningsprogram avsedda för veterinärer, djursjuk -
vårdare och uppfödare 

• vara delaktig i utbildning av våra säljare
• representera företaget vid kongresser, seminarier inom

och utom landet
• föreläsa/undervisa vid seminarier och möten
• vara vår länk till Royal Canins Veterinära Europa -

organisation
• jobba tätt tillsammans med våra forskare
• tillsammans med praktiserande veterinärer samråda

om foderrekommendationer.

Du kommer att självständigt leda delar av vår Veterinär -
verksamhet med många kundkontakter och arbete på
fältet. Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter i en
internationell och spännande miljö.

Närmare upplysningar lämnas av vår försäljningschef,
Bo Edoff, vxl 031-742 42 40.

Välkommen med din skriftliga ansökan till Royal Canin
AB, Box 4133, 422 46 Hisings Backa, alt e-post:
bo.edoff@royalcanin.se senast 15 september 2008.
Märk kuvertet: Jobbansökan – Veterinär. Ansökan 
kommer att vidarebefordras till rekryteringskonsult.

ROYAL CANIN SA är Europas ledande tillverkare av kvalitetsfoder för hund och katt
och  finns idag representerat i mer än 90 länder. Huvudkontoret är beläget i
Aimargues i södra Frankrike. Royal Canin har tillverkningsenheter i Frankrike, USA,
England, Brasilien, Argentina, Sydafrika, Canada och Ryss land. Våra forsknings -
centra finns i Frankrike, USA och Brasilien samt Eng land (Waltham – The Worlds
leading Authority on Pet Care and Nutrition).
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2–4/10 -08. KURS I HJÄRTSJUKDOMAR HUND

OCH KATT, Wallby Säteri, Vetlanda. 
Arr: Wallby Säteri 
(SVT 4/08)

9–10/10 -08. KURS OM OPTIMAL ANTIBIOTIKA-
BEHANDLING – HUR TÄNKER MAN? Uppsala.
Arr: SVA, SVARMpat och Strama-VL
(SVT 8–9/08)

10–11/10 -08. KURS I DIAGNOSTIK OCH

TOLKNING AV PROVSVAR, Arlanda. 
Arr: SVA (SVT 7/08)

15–16/10 -08. KURS I ANESTESIOLOGI STEG 2,
HUND OCH KATT. Arr: VeTA-bolaget 
(SVT 8–9/08)

16–17/10 -08. KURS I REPRODUKTION, GRUND,
HUND OCH KATT. Arr: VeTA-bolaget 
(SVT 8–9/08)

17–18/10 -08. KURS I ULTRALJUD, GRUND,
SMÅDJUR. Arr: VeTA-bolaget 
(SVT 8–9/08)

17–18/10. KURS I DERMATOLOGI, HUND OCH

KATT, Hasselfors. Arr: Jan F Andersen AB
(JFA) (SVT 2/08)
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551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se

Är du intresserad av att
arbeta med djurskydd,
smittskydd eller andra

veterinära frågor?

Mer information finns på vår
webbplats

www.sjv.se
Sista ansökningsdag 29 augusti 2008. 

Klinikveterinär, heltid
till ATG Hästklinik Åby, Göteborg
Kliniken i Åby erbjuder en trivsam, modern, ändamålsenlig och välutrustad arbetsplats med bl.a. dubbla
löpargångar, rullmatta, videoendoskopi, digitalröntgen och kompletta operationsfaciliteter. 

Viss tjänstgöring kan komma att förläggas till vår filial i Åsa. Vårt patientmaterial är i dagsläget ca 40 %
travhästar och 60 % ridhästar.

Kliniken kommer tillsammans med Åsa-filialen att vara bemannad med sex veterinärer, sju assistenter
och en halvtidsanställd hovslagare. För närvarande arbetar vi i två skift på Åby-kliniken och har öppet
mellan kl. 7.30–20.00, fredagar till kl. 15.00. Arbetspassen är 6,5 timmar. På Åsa-filialen är det normalt 
8 timmars arbetsdag.

Vi söker en hästveterinär, helst med några års branscherfarenhet samt gärna med specialistkompetens 
i hästens sjukdomar. Det är viktigt att du är engagerad i ditt arbete och är intresserad av utveckling av
verksamheten, och av din personliga kompetens. Vi söker dig som har ett genuint hästintresse och som
har god samarbetsförmåga.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av klinikchef Titti Abrahamsson, tfn 031-87 03 60 eller via 
e-post kristin.abrahamsson@aby.nshorse.se.

Din ansökan vill vi ha senast den 1 september 2008 till rekrytering@atg.se.

ATG Hästklinikerna bedriver hästsjukvård på 25 kliniker och ett djursjukhus
i Sverige och vi utbildar också veterinärer till hästspecialister. Hos oss finns
ca 60 veterinärer anställda och totalt arbetar 150 personer i företaget.
Hästar av alla raser är välkomna. 2007 hade vi ca 63 000 besök och
omsatte ca 150 miljoner kr. Vi satsar på kvalificerad hästsjukvård med
kompetent personal och bra medicinsk utrustning. Mer information hittar
du på www.hastklinikerna.se.
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17–18/10 -08. KURS I LEVERSJUKDOMAR

HOS HUND OCH KATT, Lund. Arr:
SPUV/Swevet Piab AB (SVT 7/08)

23/10 -08. KURS I EPILEPSI, Göteborg. 
Arr: Synapsen i samarbete med Blå
Stjärnans djursjukhus i Göteborg och
Skara (SVT 8–9/08)

24/10 -08. KURS I NEUROLOGISKA FALL

i samband med kursen i Epilepsi den

23/10, Göteborg. Arr: Synapsen i
samarbete med Blå Stjärnans djur -
sjukhus i Göteborg och Skara 
(SVT 8–9/08)

24/10 -08. KURS I KANINSJUKDOMAR, 
Täby. Arr: SPUV/Swevet Piab AB
(SVT 7/08)

30–31/10 -08. ULTRALJUDSKURS GRUND -
LÄGGANDE, BUK, Solna. 

Arr: Kruuse Svenska AB (SVT 2/08)

6–7/11 -08. VETERINÄRKONGRESSEN,
Undervisningshuset, SLU, Ultuna. 
Arr: Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap och Sveriges Veterinärförbund
(SVT 5/08)

7–8/11 -08. KURS I RADIOLOGI, Hasselfors.
Arr: Jan F Andersen AB (JFA) 
(SVT 2/08)

26–27/11 -08. KURS I RÖNTGENDIAGNOSTIK

FÖR SMÅDJURSPRAKTIKER. 
Arr: VeTA-bolaget (SVT 8–9/08)

28–29/11 -08. KURS I IMMUNOLOGI, GRUND.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.djursjukhusforeningen.com
(SVT 8–9/08)

1–5/12 -08. KURS I ORAL SURGERY,
Halmstad. Arr: European School for
Advanced Veterinary Studies, ESAVS
(SVT 3/08)

5/12 -08. GRUNDLÄGGANDE KURS OM

SKÖTSEL, BETEENDE OCH SJUKDOMAR HOS

FÅGLAR, Helsingborg. Arr: 
SPUV/Swevet Piab AB 
(SVT 7/08)

5–6/12 -08. KURS I DERMATOLOGI, STEG 2,
SMÅDJUR. Arr: VeTA-bolaget 
(SVT 8–9/08)

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
29/8 -08. KURS I NEVROLOGI PÅ HEST

arrangeras i Oslo, Norge av Norges
Veterinärhögskola. Info:
sevu@veths.no, www.veths.no 

12/9 -08. NORDISKT VACCINSYMPOSIUM

arrangeras i Köpenhamn, Danmark 
av Merial Norden. 
Info: www.merialsymposium.com  
(se annons i denna tidning)

27–28/9 -08. EQUINE DENTISTRY DAYS

anordnas i St Florian och Tillysburg,
Österrike av Arbeitsgruppe Pferd.  
Info: Arno Lindner, Heinrich-Röttgen-
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Enheten för köttillsyn bedriver kontroll på slakterier och köttanlägg-
ningar runt om i vårt land. Vi arbetar aktivt för att effektivisera den 
offentliga kontrollen och för en likvärdig tillsyn i hela Sverige. Enheten
är indelad i sex regioner. 

Arbetsuppgifter
Att vara regionchef innebär att du 
• ansvarar för den offentliga kontrollen på köttområdet
• i samarbete med medarbetarna formulerar mål och planerar 

verksamheten
• leder och följer upp verksamheten
• har personalansvaret för ca 30 medarbetare som är placerade 

på slakterier och andra köttanläggningar i regionen
• har budgetansvar 
• ingår i ledningsgruppen på enheten för köttillsyn

Kvalifikationer
Vi vill ha en chef med mycket goda ledaregenskaper och förmåga att
utveckla och driva verksamhet och ledarskap. Vi förutsätter att du har
erfarenheter av personalledning och kunskaper om livsmedelskontroll.
Du förutsätts också ha helhetssyn och förmåga att formulera mål, pla-
nera, prioritera, samordna och följa upp verksamheten. Du har lämplig
akademisk examen, gärna veterinär. I arbetet ingår en del resor.

Upplysningar
För ytterligare upplysningar är du välkommen att ringa enhetschef
Rauni Niskanen, 018-17 53 57 eller regionchef Åsa Bergquist, 
0709-24 55 74. Fackliga företrädare är för SACO Torkel Ekman 
070-399 01 04 och för ST Sten Stålbrand 0480-572 92.

Livsmedelsverkets enhet för köttillsyn söker

Regionchef
till region Östra Götaland

Ansökan
Välkommen med din ansökan, märkt dnr
2022/08, senast den 31 augusti 2008 till 
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala
eller via e-post: Livsmedelsverket@slv.se. 
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Strasse 20, D-52428 Jülich, 
Tyskland, tel: +49 2461 340 430, 
fax: +49 2461 340 484, 
contact@agpferd.de, www.agpferd.com 

4–5/10 -08. EQUINE DENTISTRY DAYS

anordnas i Weilerswist-Mueggenhausen
och Bonn, Tyskland av Arbeitsgruppe
Pferd. Info: Arno Lindner, Heinrich-
Röttgen-Strasse 20, D-52428 Jülich,
Tyskland, tel: +49 2461 340 430, 
fax: +49 2461 340 484, 
contact@agpferd.de, www.agpferd.com

6/10 -08. NORDISKT VACCINSYMPOSIUM

arrangeras i Gardermoen, Norge av
Merial Norden. Info: 
www.merialsymposium.com  
(se annons i denna tidning)

6–7/10 -08. APPLYING REGENERATIVE

THERAPIES FOR TENDON AND JOINT CAUSED

LAMENESS OF HORSES anordnas av
Arbeitsgruppe Pferd i Bonn, Tyskland.
Info: Arno Lindner, Heinrich-Röttgen-
Strasse 20, D-52428 Jülich, Tyskland,
tel: +49 2461 340 430, 

fax: +49 2461 340 484, 
contact@agpferd.de, www.agpferd.com

7/10 -08. NORDISKT VACCINSYMPOSIUM

arrangeras i Helsingfors, Finland av
Merial Norden. Info: 

www.merialsymposium.com  
(se annons i denna tidning)

15–16/10 -08. KURS I GASSANESTESI OG

SMERTELINDRING AV LABORATORIEDYR arran-
geras på Haukeland sykehus, Bergen,

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

www.sjv.se/distriktsveterinarerna 
e-post: jordbruksverket@sjv.se

Nu har vi en ny utvecklingstjänst
att söka i

• Gamleby – (06-8364/08)

Kompetensutveckla dig samtidigt som du arbetar!

Fullständig annons finns på Internet: www.sjv.se

”Med kunden i centrum är det viktigt för oss att våra medarbetare är
kompetenta och engagerade. Vår breda verksamhet ger dig tillgång 
till kunniga kollegor, ett omväxlande och intressant arbete, modern
utrustning och en kontinuerlig kompetensutveckling.”

Tassarnas Djurklinik söker ytterligare en smådjursveterinär. Lugn
och trevlig arbets miljö i välutrustad, mindre klinik med bra patient -
underlag som främst består av hund och katt.

Arbetstid dagtid, vardagar. Del- eller heltid. Kollektivavtal finns.
Specialistkompetens önskvärd. Tillträde snarast eller efter överens-
 kommelse. Ansökan ska ha inkommit senast den 26 augusti.

Välkommen med ansökan eller kontakta för info per mail eller tel:
Tassarnas Djurklinik AB, Norra Torggatan 14, 545 30 Töreboda
Tel: 0506-164 60, e-mail: tassarnasdjurklinik@yahoo.se

Smådjursveterinär
Töreboda
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Norge av Norges Veterinärhögskola.
Info: sevu@veths.no, www.veths.no

7–11/1 -09. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE III CERVICAL

arrangeras i Sittensen, Tyskland av
International Academy of Veterinary

Chiropractic. Info: International
Academy of Veterinary Chiropractic,
Dr. Donald Moffatt, Dorfstr. 17, 
D-27419 Freetz, Tyskland, 
Tel: +49-4282-590099, 
E-mail: iavc2004@hotmail.com,
www.i-a-v-c.com 

(se annons i denna tidning)

11–15/2 -09. THE ORIGINAL BASIC VETERI -
NARY CHIROPRACTIC COURSE – MODULE IV
EXTREMITIES arrangeras i Sittensen,
Tyskland av International Academy 
of Veterinary Chiropractic. Info:
International Academy of Veterinary
Chiropractic, Dr. Donald Moffatt,
Dorfstr. 17, D-27419 Freetz, Tyskland,
Tel: +49-4282-590099, E-mail:
iavc2004@hotmail.com, 
www.i-a-v-c.com 
(se annons i denna tidning)

25–29/3 -09. THE ORIGINAL BASIC VETERI -
NARY CHIROPRACTIC COURSE – MODULE V
INTEGRATED arrangeras i Sittensen,
Tyskland av International Academy 
of Veterinary Chiropractic. Info:
International Academy of Veterinary
Chiropractic, Dr. Donald Moffatt,
Dorfstr. 17, D-27419 Freetz, Tyskland,
Tel: +49-4282-590099, E-mail:
iavc2004@hotmail.com, 
www.i-a-v-c.com 
(se annons i denna tidning)

■ Tidigare publicerade
20–24/8 -08. WSAVA AND FECAVA
CONGRESS, Dublin, Irland (SVT 16/07)

29–30/8 -08. KURS I INVÄRTESMEDICIN, HUND

OCH KATT, Viul, Norge (SVT 2/08)

29/8–3/9 -08. KURS I CARDIOLOGY II,
Luxemburg (SVT 3/08)

1–5/9 -08. KURS I FELINE MEDICINE AND

SURGERY I, Zürich, Schweiz (SVT 3/08)

6–10/9 -08. KURS I NEUROLOGY II, Bern,
Schweiz (SVT 3/08)

8–9/9 -08. NKVET SYMPOSIUM 2008,
FINNISH FOOD SAFETY AUTHORITY Evira
Headquarters, Mustialankatu 3,
Finland (SVT 5/08)

8–12/9 -08. KURS I EXOTIC PETS MEDICINE

AND SURGERY, Brno, Tjeckien 
(SVT 3/08)

9–10/9 -08. CATTLE CONSULTANCY DAYS

2008, Herning, Danmark, 
(SVT 8–9/08 och annons i denna 
tidning)

10–13/9 -08. WAFL 2008, 4TH INTER -
NATIONAL WORKSOP ON THE ASSESSMENT OF

ANIMAL WELFARE AT FARM AND GROUP LEVEL,
Ghent, Belgien (SVT 5/08)
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är en ledande institution inom klinisk veterinärmedicin. Våra huvudverksamheter finns i Strömsholm där vi har medicinska resurser och 
kompetens av högsta internationella klass. Ledstjärnan för hela vår rörelse är djup omtanke om både djur och djurägare.

Veterinärer med erfarenhet till Strömsholm
Regiondjursjukhuset Strömsholm är ett ledande sjukhus för smådjur. I dag är vi drygt 30 anställda 
veterinärer och ca 60 anställda sköterskor. Ca 27 000 patienter behandlas per år i dygnetruntverksamhet med 
både tidsbeställd mottagning och akutintag. Verksamheten bedrivs i nya fina lokaler av världsklass. Vi kan 
erbjuda Dig ett omväxlande arbete och personlig vidareutbildning och utveckling. Värdegrunden med ledorden: 
Engagemang, Kompetens, Gott arbetsklimat, Professionalism, Affärsmässighet och Tydligt ledarskap är den röda 
tråden för vårt arbete vilka vi förutsätter att Du delar med oss.

Välkommen med skriftlig ansökan senast den 31 augusti 2008 till Anita Ersson antingen brevledes eller via mail 
på följande adress:

Verksamhetschef Anita Ersson
Djursjukhusvägen 11
734 94 Strömsholm
0220-458 75
eller Anita.ersson@regdjsh.se

www.regiondjursjukhuset.se

Vi erbjuder flexibla arbetsvillkor i en trivsam arbetsmiljö på landet, 
samt goda fortbildningsmöjligheter. Du får jobba tillsammans med
sex erfarna kolleger och tolv duktiga assistenter på en välutrustad
klinik med hög ambitionsnivå kombinerat med en familjär fram to-
ning.

Det är viktigt att Du har en kundnära attityd och är serviceinriktad.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Även deltid kan dis-
kuteras.

Välkommen att kontakta Per Falk på mailadress 
pia.per.vet@minpost.nu

söker en

SMÅDJURSVETERINÄR

Våxtorps Djurklinik ligger i södra Halland, 
1,5 mil från Båstad och 3,5 mil från Halmstad.
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12–16/9 -08. KURS I SOFT TISSUE SURGERY II
– ADVANCED, Wien, Österrike 
(SVT 3/08)

15–19/9 -08. ENDOSCOPY BASIC COURSE

WITH WORKSHOPS, Giessen, Tyskland
(SVT 3/08)

19–23/9 -08. KURS I REPRODUCTION IN

COMPANION, EXOTIC AND LABORATORY

ANIMALS III, Milano, Italien (SVT 3/08)

25–27/9 -08. BRITISH VETERINARY

ASSOCIATION (BVA) CONGRESS 2008,
London, UK (SVT 3/08)

26–27/9 -08. INTERNATIONAL VETERINARY

CONFERENCE ”BALTIC FORUM 2008”, 
Sankt Petersburg, Ryssland (SVT 4/08)

27–28/9 -08. KURS I MJUKVÄVSKIRURGI DEL 3,
Viul, Norge (SVT 2/08)

11–12/10 -08. PRACTICAL WORKSHOP IN

ARTHROSCOPY IN SMALL ANIMAL PRACTICE,
Viul, Norge (SVT 2/08)

17–19/10 -08. SOUTHERN EUROPEAN

VETERINARY CONFERENCE, SEVC, Barcelona,
Spanien (SVT 6/08)

20–31/10 -08. KURS I OPHTALOMOLOGY I,
Luxemburg (SVT 3/08)

22–26/10 -08. THE ORIGINAL BASIC VETERI -
NARY CHIROPRACTIC COURSE – MODULE I
SACROPELVIC, Sittensen, Tyskland 
(SVT 8–9/08 och annons i denna 
tidning)

22–26/10 -08. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS

ON PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON

HORSES AND DOGS, MODULE 1, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/08)

25–26/10 -08. PATIENT ORIENTED APPROACH

IN VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY, Viul,
Norge (SVT 2/08)

13–15/11 -08. BCVA CONGRESS, Killarney,
Irland, (SVT 8–9/08)

17–28/11 -08. KURS I INTERNAL MEDICINE I,
Utrecht, Nederländerna (SVT 3/08)

19–23/11 -08. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS

ON PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON

HORSES AND DOGS, MODULE 2, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/08)

29–30/11 -08. KURS I AKUTMEDICIN PÅ

SMÅDJURSPRAKTIK, Viul, Norge 
(SVT 2/08)

1–5/12 -08. KURS I SMALL ANIMAL THERAPY

INTERNAL MEDICINE AND ONCOLOGY,
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                                                 Læs mere på www.dtu.dk/job

SENIORFORSKER/FORSKER 
PATOLOGI/TOKSIKOLOGI  
TIL ARBEJDE MED NANOTOKSIKOLOGI

Fødevareinstituttet søger en seniorforsker/ forsker i patologi/

toksikologi til Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, 

Mørkhøj.

Du får mulighed for at deltage i to nye forskningsprojekter,  

der omfatter toksikologiske undersøgelser af nanopartikler  

i forsøgsdyr. 

Projekterne foregår i et tværfagligt samarbejde med andre  

medarbejdere i afdelingen og i Fødevareinstituttet og med  

RISØ og KU-Life. 

Yderligere oplysninger 
fås hos Henrik Rye Lam på tlf. +45 7234 7595 eller Jens-Jørgen 

Larsen tlf. +45 7234 7538.

Læs mere om stillingen og kvalifikationskravene på www.dtu.dk/job

Ansøgningsfrist: 26. september 2008 kl. 12.00.

Danmarks Tekniske 
Universitet er en af 
Nordeuropas 
førende forsknings- 
og uddannelses-
institutioner inden 
for ingeniør-
området med 6.200 
studerende, 4.500 
ansatte og en årlig 
omsætning på  
3,1 mia. kr. 

DTU har pr.  
1. januar 2007 
fusioneret med 
Danmarks 
Fødevareforskning, 
Forskningscenter 
Risø, Danmarks 
Fiskeriunder-
søgelser, Danmarks 
Rumcenter og 
Danmarks Transport-
Forskning.
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Luxemburg (SVT 3/08)

3–7/12 -08. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE II
THORACOLUMBAR, Sittensen, Tyskland
(SVT 8–9/08 och annons i denna 
tidning)

6–7/12 -08. KURS I ANVÄNDNING AV

GASANESTESI, Viul, Norge (SVT 2/08)

14–18/1 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS

ON PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON

HORSES AND DOGS, MODULE 3, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/08)

11–15/2 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODULE 4, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/08)

11–15/3 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODULE 5, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/08)
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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
PER JONSSON 0155-28 33 18
FREDRIKE RITTER 033-10 59 25 
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
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

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

ARJA KAUTTO

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
ARJA KAUTTO

Sekreterare
ELISABET LINDAL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER

Apoteket söker medarbetare

Produktchef Djurläkemedel

Information om Apoteket och våra lediga jobb 
finns på www.apoteket.se

Din huvuduppgift blir att långsiktigt
bygga och utveckla vårt sortiment och vårt
arbetssätt samt vår rådgivning inom läke-
medel och handelsvaror för djur. Tillsam-
mans med dina kollegor utvecklar ni även
våra kundkanaler; djurapotek, lantbruksapo-
tek samt Apoteket.se/djur 

Apoteket AB:s djursortiment omsätter ca
700 miljoner kr där våra kunder är privata
och professionella djurägare samt riktar sig
till veterinär verksamhet 

Vi söker dig med några års erfarenhet och
som är utbildad veterinär. Som person är du
kreativ med god förmåga att omsätta dina

idéer till praktisk handling. Vidare så ser vi
att du har goda kommunikativa egenskaper.
För att trivas i tjänsten krävs att du är 
drivande och trivs att arbeta med förändring
i en affärsmässig miljö.

Vi erbjuder dig en roll i ett företag som är 
i en spännande och utvecklande fas där du får
vara med och forma verksamheten och där-
med vår framtida position på marknaden. 

Känns detta intressant?
Om så är fallet, vänligen kontakta kategori-
chef Tord Karlsson, tfn 08-466 12 12. 
För fullständig annons läs på
www.apoteket.se

➤
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Och göken gol i öster och göken gol i
väster och i söder gol den aldrig.

En eon av måndagar bredde ut sig
framför Luffaren. Han har visserligen
varit ledig på måndagar förut men aldrig så
mycket ledig som denna vår. Han har haft
sommarlov, semester, varit barnledig i nu nämnd
ordning men aldrig har han varit ledig på en blank
måndag utan att något längre fram har varit inpla-
nerat på måndagar. Inte sedan det år när han
fyllde sju år. Tanken, att på måndagar är jag
inte Djurist längre var nästan svindlande.

Alla vi, tänkte Luffaren, som har avlagt
djuristexamen och haft förmånen att mot
en liten avgift få kvittera ut en legitima-
tion, har ofta fått en solid grund att bygga
våra liv på. Luffaren utgjorde inget undantag.

Yrkesrollen satt som en smäck när jag var
nyutexaminerad, tänkte Luffaren vidare, och
om än något förvånad slickade han i sig de för-
måner som den djuridiska yrkesrollen gav. Lätt
förbluffad insåg Luffaren att han faktiskt skaffat sig
ett anseende i samhället som han inte alls hade gjort
sig förtjänt av. Va fan, tänkte han, jag har bara fått 
förmånen att studera under längre tid och det borde inte
innebära en statusförändring i samhället. Luffaren hade med
sig i sitt bagage att sin respekt den fick man förtjäna och det
ofta genom hårt arbete. Luffaren var ju inte för inte född
smålänning. 

Så småningom upptäckte han att yrkesrollen kunde skava
både lite här och där. Mer än en gång tackade han sina äldre
yrkesbröder och systrar som hjälpte honom ur besvärligheter
rent praktiskt genom råd och dåd men även genom den
respekt som finns i yrkesrollen. I det allmänt sociala livet har
Luffaren alltid försökt undvika att använda sig av yrkesrollen
för vem har inte hamnat i knepiga samtal om lilla Fidos
avförings konsistens. 

Nåväl, vad var det då som befriat honom från yrkesrollen
på måndagar, ty trots allt så tyckte han att han blivit befriad.
Efter moget övervägande och med ålderns rätt hade han som
anställd hos fogden ansökt och fått beviljad  20 procents

arbetsbefrielse och ändå fått behålla proportionellt sett en
stor del av ursprungslönen. 

Idag är det den andra lediga måndagen, och som sagt, vad
gör jag nu med den eon av måndagar som breder ut sig fram-
för mig, tänkte Luffaren. Det är svårt att gå på luffen bara på
måndagar annars vore det självklart ett utmärkt förslag.
Någonstans hade han läst vad en man bör göra för att kunna
tycka att han är en fullvärdig man. Tre saker var nämnda, han
skall plantera ett träd, han skall få en son och han skall 
skriva en bok. Luffaren var lycklig nog att ha fått de två första
kriterierna uppfyllda men det tredje saknades. Det har ju 
blivit rätt många luffareberättelser under årens lopp, tänkte
han vidare. Varför inte se om det kan bli en bok om jag sam-
manställer dessa berättelser till Luffarens första bok. Vem vet,
tänkte han, det kanske till och med kan bli någon till innan
göken slutligen gal i söder. 

ANDERS SANDBERG

Luffaren på grönbete – att inte vara
Djurist

❘ ❙❚ kåseri
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TELEFON: 08-545 558 30
TELEFAX: 08-545 558 29
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JOHAN BECK-FRIIS

ansvarig utgivare & chefredaktör
TELEFON: 08-545 558 33
MOBIL: 070-717 73 25
E-POST: johan.beck-friis@svf.se

SUZANNE FREDRIKSSON

journalist
TELEFON: 08-545 558 32
E-POST: suzanne.fredriksson@svf.se

BRITA TRYBOM

redaktionssekreterare, annonser
TELEFON: 08-545 558 34
E-POST: brita.trybom@svf.se

BIRGITTA AHLKVIST

redaktionssekreterare, annonser
TELEFON: 08-545 558 31
E-POST: birgitta.ahlkvist@svf.se
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UTGIVNINGSDAGAR SENASTE DAG FÖR
2008 ANNONSMATERIAL

1 22 JANUARI 2 JANUARI

2 12 FEBRUARI 22 JANUARI

3 4 MARS 12 FEBRUARI

4 1 APRIL 4 MARS

5 22 APRIL 1 APRIL

6 13 MAJ 18 APRIL

7 3 JUNI 13 MAJ

8–9 24 JUNI 3 JUNI

10 12 AUGUSTI 22 JULI

11 2 SEPTEMBER 12 AUGUSTI

12 23 SEPTEMBER 2 SEPTEMBER

13 14 OKTOBER 23 SEPTEMBER

14 4 NOVEMBER 14 OKTOBER

15 25 NOVEMBER 4 NOVEMBER

16 16 DECEMBER 25 NOVEMBER

MANUSSTOPP FÖR ARTIKLAR:
En vecka före senaste dag för annonsmaterial. 
Mer information finns på www.svf.se 

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2008
Sverige: 1 110 kronor + moms.*
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.

*Medlemmar i förbundet har 250 kronor i rabatt

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

SPECIALISTKOMPETENS

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

• Åse Roos, reproduktion
• Rebecka Frey, dermatologi

PERSONNOTISER

Födelsedagar i september
2008

SUZANNE JERNBERG, Lund, 50 år den 1/9
FREDERIK WIDÉN, Uppsala, 50 år 
den 3/9
HANS BROSTRÖM, Vänge, 60 år den 5/9
HENRIK BOHLIN, Öregund, 60 år 
den 6/9

JAN VIGRE, Malmö, 80 år den 7/9
ROBERT ÅKESSON, Bengtsfors, 75 år 
den 10/9
ÅSA LINDQVIST, Vassmolösa, 60 år 
den 10/9
BJÖRN ÅBLAD, Göteborg, 50 år 
den 19/9
MARGARETA JONSSON, Axvall, 50 år 
den 20/9
CHRISTINA GREKO, Storvreta, 50 år 
den 23/9
KRISTINA FORSLUND, Järlåsa, 60 år 
den 24/9
STIG HÄGGLUND, Frövi, 60 år den 27/9
GÖRAN HASSLEBÄCK, Uddevalla, 50 år
den 27/9
JAN LINDGREN, Alingsås, 75 år den 30/9
TORSTEN STRAND, Lund, 50 år den 30/9

Avliden

F distriktsveterinär OVE BERG har avlidit
den 24 maj 2008. Han föddes 1927 i
Asarum, Blekinge län, avlade student -
examen i Karlshamn 1947 och veteri -
när examen 1954. Se in memoriam på
annan plats i denna tidning. 

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

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

www.sjv.se/distriktsveterinarerna 
e-post: jordbruksverket@sjv.se

Vi söker veterinärer
Tillsvidareanställning

Piteå/Luleå – (dnr 06-8365/08)

Bollnäs – (dnr 06-8366/08)

Södra Storsjöbygden – (dnr 06-8368/08)

Linköping – (dnr 06-8370/08)

Vikariat
Hede – (dnr 06-8361/08)

Gävle – (dnr 06-8362/08)

Vårgårda – (dnr 06-8363/08)

Bollnäs – (dnr 06-8367/08)

Södra Storsjöbygden – (dnr 06-8369/08)

Linköping – (dnr 06-8371/08)

Fullständig annons finns på Internet: www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 26 augusti 2008.
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