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❘ ❙❚ ledare

I HAR GENOM TVS MÅNGA KANALER och genom webben matats
med vad en veterinär kan göra i behandlingen av våra sällskapsdjur.

Djurägaren säger att ”det har man sett på TV/läst på nätet att man kan
göra”. Vår utbildning och våra kunskaper blir allt större. Våra djursjukhus
och kliniker utrustas med mer och finare apparater som kan diagnostisera
och behandla olika sjukdomar och lidanden som förr var ”okända” eller
”obotliga”.

Var går gränsen egentligen för hur mycket vi kan eller ska göra? Var ska
gränsen sättas? Ska vi ha någon gräns? Är det vi veterinärer eller är det djur -
ägaren som ska säga stopp? 

Orsaken att frågorna ställs just nu är inte helt tagen ur luften, etikdebatten
i behandlingen av våra sällskapsdjur kan ibland hamna lite vid sidan av. Vem
orkar/kan/vill ta en debatt med en frustrerad djurägare som sett att man kan
behandla sjukdomen som hans/hennes älsklingsdjur drabbats av? Risken 
för anmälan till ansvarsnämnden etc kan förefalla stor om man nekar av
etiska skäl.

Men ska man amputera ett ben på en överviktig 15-årig labrador bara för
att man kan, eller ska man tala om för djurägaren att det är nog dags att säga
stopp? Frågan är inte lätt och bör debatteras mer än vad den gör. De TV-
program jag sett tar inte gärna upp problemet, inte heller diskuteras kost-
nader för olika behandlingar.

Alla djur är inte försäkrade och även om de är det så tar inte alltid för-
säkringen alla kostnader. Försäkringsbolagen säger ofta stopp och så står
man där med ett djur som djurägaren inte kan lösa ut eller vill betala kost-
naden för därför att han ”inte visste” hur dyrt det var. Man står med ett djur
som kanske inte ens överlevde behandlingen men en kostnad som någon ska
betala. Som veterinär har man mycket ansvar inte bara för att behandla/bota
djur utan även att fatta obehagliga beslut och försöka få djurägare att se att
detta är det enda vettiga för just det här djuret.

Vems ansvar är det att informera djurägare om kostnader och vettiga möj-
ligheter för djuret i fråga? Är djurägaren skyldig att fråga om allt eller är det
vi veterinärer som ska informera och diskutera?

Den här debatten är viktig och bör alltid hållas aktuell eftersom vi kan
mycket mer än vi någonsin kunnat och vi kommer att kunna ännu mer om
några år. Men vi måste alltid ha klart för oss att alla djur kanske inte bör/ska
behandlas av olika skäl.

Vi får inte generellt likställa djuren med människor i behandlingsfrågor.
Bara för att vi behandlar människor med vissa sjukdomar är det inte alltid
adekvat att behandla djur för samma sak. Det är tillåtet med eutanasi på
djur och den möjligheten bör inte glömmas bort i debatten.

Vi kommer längre och längre bort från det ”naturliga”, djuren 
är ”modedetaljer” eller ersättning för barn eller annat mänskligt 
sällskap. Djurens liv blir mer och mer något som ska vara för 
evigt, besvärliga beslut ska man inte behöva fatta. Det är 
därför mer angeläget än någonsin att veterinärkåren hittar 
gemensamma riktlinjer för hur situationen ska hanteras.

FREDRIKE RITTER

ledamot i förbundsstyrelsen
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Trots att kostnaderna ökat rejält
under senare tid med bland annat
topphöga priser på el och olja, råder
en positiv anda hos landets mjölk -
producenter. Fler expanderar och
färre lägger ner. Om alla mjölkbönder
skaffar fyra nya kor fyller Sverige
mjölkkvoten, 300 miljoner kilon.
Så sade Svensk Mjölks ordförande
Gunnar Pleijert när han inledde årets
djurhälso- och utfodringskonferens
under samlingsrubriken ”Nytt klimat
för mjölkproduktionen”. 

UNGEFÄR 300 PERSONER hade samlats på
Louis de Geer konferens i Norrköping för att
lyssna på föredrag och delta i olika work-shops.
När Gunnar Pleijert inledde dagen pekade han
på några av alla de infallsvinklar man kan ha på
klimat och mjölkproduktion. 

– Oavsett vad vi vill, eller vad kon vill, så vill

konsumenterna att korna ska var ute, sade
Gunnar Pleijert. Det nya klimatet för mjölk-
produktionen handlar om så mycket mer än
vädret. 

MEN DET VAR JUST VÄDRET som var ett av
dagens publikdragande ämnen. Pär Holmgren,
välkänd meteorolog från Sveriges Television,
gav en stundtals skrämmande inblick i hur det
ser ut runt om världen. Han är för närvarande
tjänstledig för att skriva en bok om ”mat och
klimat” och är alltså mycket engagerad i detta
ämne just nu. 

– Det bor 6 728 569 854 människor på 
jorden, fler i städerna än på landet. Jordens
befolkning ökar dessutom i snabb takt. Men
det som händer i världen nu handlar inte om
siffror och diagram, utan om humanitär hjälp,
sade Pär Holmgren. 

– De som får ta den största smällen av kli-
matförändringarna är de som själva minst
bidrar till dem. För oss i Norden och i Kanada
finns det kanske några fördelar med ett varmare
klimat när det gäller spannmålsodling, skogs-

Mjölkko? Nej, miljöko heter det…

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON
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❘ ❙❚ reportage

bruk och vattenkraft. Men i alla andra delar av
världen handlar det om mer torka och mer
svält. Marginalerna är redan så små att även en
väldigt liten förändring får väldigt stora konse-
kvenser, förklarade Pär.

Klimatförändringarna handlar om mycket
elände och det är lätt att känna maktlöshet.
Hur kan ”lilla jag” hindra att ett område stort
som Götaland rinner bort varje dag i Arktis?  

– Vi kan alla göra något. Ställ dig frågan hur
du själv förhåller dig till det som sker. Det går
fort nu, våra barn och barnbarn kommer defi-
nitivt att påverkas på olika sätt. Kanske, om
man ska försöka se något positivt, är klimat -
förändringarna en ”nyttig” kris där alla måste
enas och samarbeta, avslutade Pär.  

VARMARE OCH FUKTIGARE klimat påverkar
såväl vilda som tama djur. Att en exotisk sjuk-
dom som bluetounge skulle diskuteras i Sverige
var för bara några år sedan ett otänkbart scena-
rio. Ann Albihn från SVA berättade om de
utmaningar Sverige står inför när det gäller
smittspridning av infektionssjukdomar hos
djur och zoonoser. Smittspridning är ett kom-
plext ämne och djurens hälsa i framtiden
påverkas av klimatet på många olika sätt.
Ekosystemen förändras och ”nya” sjukdomar
kan få fäste i områden där de inte funnits förr. 

Fästingen är ett exempel som Ann skriver
om i sin artikel i konferensens kompendium.
Fästingarna har vandrat långt norrut och det är
välkänt att de sprider borrelia. Men vad som
påverkar utbredningen av sjukdomen är lite
mer komplicerat än enbart fästingens flytt.
Reservoardjur och mottagliga arter måste ”följa
med” i vektorns, i det här exemplet fästingens,
utbredning. Andra faktorer som påverkar ut -
bredningen är till exempel utökade möjligheter
att hitta ett djur att bita. I ett varmare klimat
rör sig människor och betesdjur ute mer. 

– Rådjuren får ofta skulden när det gäller
utbredningen av borrelia, men det är lite mer
komplicerat än så, sade Ann Albihn. 

Hon tog också upp en rad andra områden
där vi kan förvänta oss påverkan av klimatet i
smittspridningshänseende. Skyfall kan ge för -
orenat vatten som också kan påverka betesmar-
kerna och vi kan även förvänta oss ett ökat
parasittryck på grund av längre betesgång. Det

var några exempel på områden som verkligen
berör landets mjölkproducenter. 

– Vi måste hålla koll på ekosystemen. Det
som sker med de vilda djuren påverkar alltid
våra tamdjur, sade Ann Albihn. Hon avslutade
med att tipsa om intressant läsning ”SOU

”De som får ta största smällen är de som minst bidrar till klimatförändringarna”.
Pär Holmgren, välkänd meteorolog, gav en stundtals skrämmande bild av utveck-
lingen.

Gunnar Pleijert är ord -
förande i Svensk Mjölk. 
Jo, han drack mjölk till
lunch…
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2007:60 Bilaga B34 Hälsoeffekter av en klimat -
förändring i Sverige” som finns på nätet. 

INLEDNINGSVIS SADES att konsumenterna vill
att korna ska gå på bete, men vad gör kon om
den själv får välja…? 

Veterinär Frank van Eerdenburg från Farm
Animal Health i Utrecht var den enda utom  -

nordiska  föredragshållaren. Han är egentligen
mer inriktad på reproduktion, men har även
ingående studerat hur värme påverkar kor.
Frank pratade om de negativa konsekvenserna
av värmestress och dess raka motsats ”cow-
comfort”, det senare en säker väg till bättre
ekonomi för mjölkproducenten. 

– Det finns ingen direkt koppling mellan
inne – ute och mängden producerad mjölk. De
som har korna inne har ofta bättre ”manage-
ment” och kan få bättre resultat av den anled-
ningen, menade Frank van Eerdenburg. 

Vad man däremot har konstaterat i en hol-
ländsk studie som innehöll tre grupper, inne/
ute, enbart ute och enbart inne, var att de kor
som vistades utomhus utan skugga under rik-
tigt varma dagar påverkades påtagligt negativt
och producerade sämre. 

– Om korna själva får välja stannar de inne
varma dagar, sade Frank och tillade att det
enligt hans uppfattning absolut är ok att ha
korna inne dygnet runt om man har perfekta
kostallar. Problemet är att det inte finns några
perfekta kostallar. Att lösa ekvationen maximal
produktion utan ökad värmeutveckling och
därmed sämre inomhusklimat är svårt. 

VIA ETT LAPPKAST från nya proteinrika grödor
som ärtor och åkerbönor, klimatsmarta foder -
stater och hur man driver en gård med 350
mjölkkor, hamnade åhörarna i Norrland.
Norrmejeriers vd Bo Rasmussen gav en inspi-
rerande bild av läget i den landsdel där kornas
miljöpåverkan är försumbar jämfört med trans-
porterna.

– I Norrland har vi goda förutsättningar för
mjölkproduktion. Vi har gott om vatten, billig
jordbruksmark, stor investeringsvilja bland
bönderna och en produktion som är i balans
med naturen, sade Bo Rasmussen.

Det är avstånden som är miljöboven. Norr -
mejerier har löst en stor del av frågan genom
samdistribution och spar på det viset in tio
långtradartransporter varje dag! Att klimatet
förändrats för mjölkproduktionen märker man
av rent konkret genom kortare vintrar (i norr
pratar man tydligen inte om längre somrar)
och att vissa djurarter som till exempel mördar -
snigeln har krupit ända upp till Luleå. Ett
annat miljöhot som norrlandsbönderna står
inför är att man kommer att tvingas använda
mer bekämpningsmedel. Idag använder 50
procent av alla mjölkproducenter inga bekämp-

Frank van Eerdenburg från
Utrecht pratade bland annat
om värmestress hos kor. 

”Vi spar in tio långtradar -
transporter om dagen
genom samdistribution”.
Bo Rasmussen är vd 
för Norrmejerier. 
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 ningsmedel alls. Bo Rasmussen avslutade med
måttot ”En ko som producerar mycket är en
miljöko”.

EN STOR KONFERENS med deltagare från
många led i mjölkens väg från kon till dricks -
glaset är självklart betjänt av föredragshållare
som presenterar kalla fakta och väl grundade
spekulationer om framtiden. För att använda
de nya kunskaperna behövs inspiration och en
riktig tankeväckare ”utifrån”. Den delen stod
Carl Mossfeldt för. Han arbetar för Tällberg
Foundation (se www.tallberg.foundation.org för
närmare beskrivning). 

Det var ord och inga visor Carl Mossfeldt
kom med när han jämförde mjölkbönderna
med landets yrkesfiskare.

– Fiskarna förlorade i det politiska spelet. De
gick vilse bland regelverk och subventioner och
nu har de inget stöd hos allmänheten heller. De
hamnade på fel sida, sade Carl. 

Carl Mossfeldt framhöll att den svenska
lantbrukstraditionen har alla förutsättningar
att värna om mjölk som kvalitetsprodukt.

– Bli inte defensiva och fall inte för kortsik-
tiga subventioner. ”Snöa inte in” i en mängd
negativa faktadetaljer utan
gör det som ni anser är rätt.
Mjölk är en bra produkt,
röt Carl och gjorde en
tänkvärd jämförelse med
bilindustrin. 

– Saab satsade på etanolbilar och Toyota
hade ett enda stenhårt mål: att ta fram en
extremt bensinsnål bil. Efter alla larm om hur
man får fram etanol börjar folk dra öronen åt
sig och konsumenterna väljer den bensinsnåla
bilen istället.  ■

300 deltagare kom till Svensk Mjölks årliga konferens, denna gång på Louis de Geer i Norrköping.

”Gå inte vilse bland regel-
verk och subventioner” var
Carl Mossfeldts uppmaning
till landets mjölkproducenter.
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För att få svar på om djurflöde,
driftsform, skötsel, miljö, övrig sjuk-
lighet m m påverkar förekomsten
av pleuriter hos slaktsvin genom -
fördes under en treårsperiod en
inventeringsstudie i 79 integrerade
svinbesättningar. Målet var även 
att undersöka förekomsten av 
olika serotyper av Actinobacillus
pleuropneumoniae i lungor med
akuta pleuropneumonier.

INLEDNING
En av de vanligaste orsakerna till pleuri-
ter och pleuropneumonier hos slaktsvin
är luftvägsbakterien Actinobacillus pleu-
ropneumoniae (A pp) (11). Bakterien kan
ge upphov till såväl akuta som kroniska
inflammatoriska processer i lungväv -
naden. I Sverige har hittills de kroniska
pleuriterna orsakade av A pp serotyp 2
dominerat (4), men de akuta infektio-
nerna blir alltmer vanliga. Diagnosen
vid de akuta sjukdomsförloppen kan
ibland vara svår att ställa i besättningarna
(Figur 1). Emellertid ger i dessa fall
obduk tioner av självdöda eller avlivade
grisar ofta en god information (1).
Orsaken till ökningen av de akuta fallen
är okänd. Möjligen kan övergången till
en strikt ålderssegregerad uppfödning
leda till en utebliven tidig exponering
för A pp och därmed en outvecklad
immunitet mot smittämnet hos slakt -
grisar. Detta kan i sin tur vara orsaken

till att sjukdomsutbrott uppträder i slakt -
svinsstall där det sker en blandning av
djur med olika immunitets- och infek-
tionsstatus. Likaså kan nya, inte tidigare
påvisade A pp-serotyper utgöra en risk-
faktor för akuta infektioner.

Förekomst av pleuriter
Den genomsnittliga prevalensen pleuri-
ter registrerade vid slakt i Sverige har
under perioden 1994 till 2007 legat på
en relativt låg nivå, 6–10 procent, men
med en markant ökning under de senaste

åren (Figur 2) (13, 15). Variation i regi-
strerad prevalens förekommer mellan
olika slaktplatser.

Många faktorer av betydelse
Utvecklingen av luftvägsinfektioner i en
besättning är ofta multifaktoriellt
betingad, dvs det finns flera eventuellt
samverkande faktorer som inverkar.
Skötsel, driftsform, djurflöde, belägg-
ningsgrad, miljö och andra sjukdomar
är faktorer som har betydelse för sjuk-
domsutvecklingen (3, 11). Studier har

PER BESKOW, djurhälsoveterinär, vet med lic, NILS LUNDEHEIM, husdjursagronom, AgrD, docent och
NILS HOLMGREN, djurhälsoveterinär, VMD.*

Riskfaktorer för utveckling av pleuriter
och pleuropneumonier hos grisar

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel
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FIGUR 1. Diagnosen vid akuta luftvägsinfektioner kan ibland vara svår att ställa kliniskt.
Obduktioner kan i dessa fall ge en god information.
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också visat att stress i olika former sätter
ner immunförsvaret, vilket kan öka ris-
ken för luftvägsinfektioner (29). Då
förebyggande åtgärder sätts in måste
man därför ta hänsyn till att flera fakto-
rer inverkar på sjukdomsutvecklingen.
Detta innebär att enskilda insatser sällan
har full effekt.

Tidigare inventeringsstudier
Endast ett fåtal kända inventeringsstudier
har fokuserat på riskfaktorer som påver-
kar förekomsten av infektioner med 
A pp. I en dansk studie (8) konstaterades
att det i huvudsak är fyra faktorer som
associeras med hög prevalens pleuriter i
en svinbesättning: allmänt nedsatt hälso-
status hos grisarna, stor svintäthet i
närområdet, blandning av grisar under
pågående uppfödning samt slakt under
månaderna maj – juli. Undersökningen
baserades på information från 259 svin-
besättningar, insamlad via telefoninter-
vjuer. En liknande studie utförd i
Belgien (22) visade på liknande resultat.    

Experimentella studier som utförs 
på laboratorier kan ge en bild av hur
enskilda faktorer påverkar sjukdoms -
förloppet och medger även möjligheter
att studera sjukdomsutvecklingen. De
belyser dock inte de ibland komplexa
och multifaktoriella sammanhang som
kan råda vid praktisk svinproduktion
(Figur 3).

Målsättning
Syftet med denna studie var att under
svenska förhållanden undersöka hur
djurflöde, driftsform, skötsel, miljö,
övrig sjuklighet m m påverkar förekom s-
ten av pleuriter hos slaktsvin. Likaså var
målet att undersöka förekomsten av
olika serotyper av A pp i lungor med
akuta pleuropneumonier.

MATERIAL OCH METODER
Besättningsinventering
Under åren 2004–2006 insamlades data
från totalt 79 integrerade svinbesätt-
ningar fördelade över hela Sverige. 35 av
dessa valdes ut för att de hade en stor
förekomst av pleuriter registrerade vid

slakt medan de övriga 44 valdes utifrån
en liten förekomst av sjukdomen. Under
tidsperioden var medelprevalensen pleu-
riter i dessa två grupper av besättningar
20,5 respektive 2,9 procent. I varje
besättning genomfördes på ett standar-
diserat sätt en allmän beskrivning av
besättningens produktionssystem samt
en inventering avseende faktorer som
ansågs ha betydelse för uppkomsten av
pleuriter. Besättningarna besöktes där -
efter regelbundet och i samband med
dessa besök utfördes i merparten av
besättningarna även enklare miljöstudier.
Studierna inriktades främst på tempe -
ratur, luftfuktighet, gasmängder (ammo -
niak och koldioxid) samt dammbildning.
Likaså registrerades vid besättnings -
besöken förekomsten av medicinska
behandlingar.   

Kontinuerligt skedde under 2004–
2006 en uppföljning av sjukdomsregi-
streringen vid slakt med speciell inrikt-
ning på förekomsten av pleuriter.

Statistiska analyser
Information från de 79 besättningarna
(75 internintegrerade och fyra extern -
integrerade) inkluderades i de statistiska
analyserna. Antalet allmänna besätt-
nings beskrivningar, inventeringslistor
från tillväxt- och slaktsvinsavdelningar
samt listor över miljö- och behandlings -
inventeringar som ifyllts under pågående
produktion varierade mellan besättning-
arna. Insamlad information, som först
lagrades i EXCEL-ark, överfördes till
SAS-programmet (version 9, SAS Inst
Inc, Cary, NC) och övergripande stati -

➤
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FIGUR 2. Medelprevalenser pleuriter registrerade vid samtliga slakterier i Sverige
1994–2007.

FIGUR 3. Direktkontakt mellan grisar är den vanligaste smittspridningsformen. Sprid-
ningen påverkas dock ofta av de ibland komplexa och multifaktoriella sammanhang som
kan råda vid praktisk svinproduktion.
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stik (frekvenser och medeltal) baserad på
all inkommen information samman-
ställdes.

Analyserna av de olika inhysnings-
och skötselfaktorernas inverkan på
besättningens förekomst av pleuriter
registrerade vid slakt (i vår studie defi -
nierad som risken att besättningen var
en högprevalensbesättning) genomfördes
med hjälp av logistisk regression (PROC
GENMOD). Dessa analyser genomför-
des i två block som baserades på: 

a) Besättningsbeskrivning + stallinven -
tering (n = 62).

b) Besättningsbeskrivning + miljö- och
behandlingsinventering (n = 44).

Eftersom det för vissa besättningar
saknades en del information och antalet
faktorer att analysera var stort i förhål-
lande till antalet observationer, byggdes
de statistiska modellerna upp steg för
steg. Detta för att antalet för analysen
kompletta observationer inte skulle
reduceras alltför kraftigt. I de slutliga
modellerna ingick endast faktorer som
hade signifikant, eller nästan signifikant
(p ≤ 0,1) inverkan på besättningens
grup p  tillhörighet (hög- eller lågpreva-
lens). När flera inventeringsbeskriv -
ningar förelåg per besättning och ålders-
kategori, valdes slumpmässigt en av
beskrivningarna ut för att inkluderas i
analysen. Samma metodik användes för
miljö- och behandlingsinventeringen,
med den skillnaden att för de kontinuer-
liga variablerna beräknades ett medeltal
per besättning och ålderskategori (till -
växtstall eller slaktsvinsstall).

Bakteriologisk diagnostik
Slaktade grisar med akuta pneumonier
av A pp-typ undersöktes vid tre slakterier
i landet (Skara, Uppsala och Kristian -
stad). Vid respektive slakteri tillvaratogs
under en veckas tid hjärt- och lungpaket
från grisar med akuta A pp-pneumonier.
Detta medförde att grisar från ett antal
olika besättningar och stallar kom att
ingå i studien. Vid flera fall av A pp-
pneumoni från samma besättning
undersöktes enbart en gris från den
besättningen. Totalt undersöktes 37 gri-
sar med pneumonier från lika många
besättningar (Figur 4).

De insamlade organen transporte -
rades till SVA, Uppsala alternativt till

Eurofins i Skara eller Kristianstad för
bakteriologisk undersökning. Prover
togs i randzonerna till den inflammerade
lungvävnaden. Anaerobodling på nöt-
blodagar med så kallad amma utfördes
enligt vedertagen metodik (23). 

Under samma tidsperiod undersöktes
lungor på analogt sätt från grisar som
obducerades vid Eurofins i Skara. Dessa
grisar hade antingen självdött eller avli-
vats på grund av akut pneumoni. Totalt
undersöktes 27 lungor från 15 olika
besättningar.

RESULTAT
Riskfaktorer
I de statistiska analyserna har hänsyn
tagits till att flera faktorer samtidigt kan
påverka risken att en besättning hamnar
i högprevalensgruppen. Denna typ av
analys gör att risken att blanda samman
effekter av olika samverkande faktorer
(confounding) minskar. Exempelvis: om
faktor A ofta förekommer tillsammans
med faktor B så är det svårt att vid 
en-faktoranalys dra slutsatsen vilken av
faktorerna A eller B som givit eventuell
effekt. 

Resultaten från den logistiska regres-
sionen visar att en ökad risk för utveck-
ling av pleuriter fanns med ökat antal
suggor i produktion, vid sen inflyttning
av gyltor till avdelning med suggor och
vid hög frekvens kliniska behandlingar
mot avvänjningsdiarréer.  

En tendens (p = 0,13) till ökad risk
för utveckling av pleuriter fanns vid låg
frekvens kliniska behandlingar mot
diarréer i slaktsvinsavdelningarna.

En minskad risk för utveckling av
pleuriter fanns då tomtiden i tillväxt-
och slaktsvinsavdelningarna var lång,
luftsektionering var strikt tillämpad i

slaktsvinsavdelningarna och när desin-
fektion tillämpades regelbundet i stallen
mellan slaktsvinsomgångarna. 

Övriga insamlade och undersökta
faktorer i den här studien hade inte
någon statistiskt säker inverkan på före-
komsten av pleuriter (Tabellerna 1 och
2). För en mer utförlig deskriptiv sam-
manställning från besättningsbeskriv-
ningar, stallinventeringar samt miljö-
och behandlingsinventeringar hänvisas
till författarna.

Bakteriologiska fynd
Resultaten från de bakteriologiska pro-
ver som togs från akuta pleuropneumo-
nier i samband med slakt respektive vid
obduktioner på laboratorier framgår av
Tabell 3. A pp serotyp 2 isolerades signi-
fikant oftare från pleuropneumonier vid
obduktion i Skara (82 %) jämfört med
pleuropneumonier vid slakt i Skara
(25 %) och i Kristianstad (14 %). Ingen
signifikant skillnad förelåg mellan före-
komsten av A pp serotyp 2 hos pleuro -
pneumonier i Kristianstad och i Skara. 

I Uppsala isolerades A pp serotyp 2
från två av endast fyra undersökta fall.
Inga signifikanta skillnader förelåg i före-
komst av övriga bakteriologiska species.

DISKUSSION
Besättningsstorlek och introduktion
av gyltor
I de statistiska analyserna (Tabellerna 1
och 2) är det två riskfaktorer för hög
prevalens pleuriter som utmärker sig.
Den ena är besättningsstorleken, dvs
antalet suggor i produktionen, och den
andra är gyltornas kontakt med äldre
suggor före grisning. Med ökat antal
suggor ökar antalet växande grisar i
besättningen och därmed också antalet
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FIGUR 4. Totalt undersöktes 37 grisar med pneumonier från lika många besättningar. 
1) Pneumoni orsakad av Mycoplasma hyopneumoniae, 2) akut pleuropneumoni orsakad
av Actinobacillus pleuropneumoniae.
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möjliga smittkontakter. Antalet smitt -
vägar kan beräknas enligt en formel, 
n x (n-1), där n är antalet djur i besätt-
ningen. I en besättning med stort antal
suggor är tiden mellan de gruppvisa
grisningarna dessutom ofta kort vilket
medför att antalet ålderskategorier blir
fler. Djurägarna kan i en sådan situation
frestas frångå en strikt omgångsproduk-
tion och ”backa i systemet”. Detta inne-
bär i så fall att grisar som kommer efter
i tillväxt flyttas över till nästkommande
grupp och föds upp med den. Därmed
åstadkoms en effektiv överföring av
smitta mellan olika ålderskategorier.
Även i andra studier har en ökad besätt-
ningsstorlek visat på en ökad förekomst
av pleuriter (21, 27).

Tidpunkten för inflyttning av gyltor
till avdelning med suggor ser ut att ha
betydelse för när de unga moderdjuren
exponeras för, och immuniseras mot, 

A pp (Figur 5). Den passiva immunite-
ten mot A pp som smågrisarna erhåller
via råmjölken kan kvarstå upp till två
månaders ålder (11) och utgöra ett
skydd mot klinisk sjukdom medan de
själva kan bygga upp en egen immuni-
tet. Däremot kan smågrisarnas övre luft-
vägar koloniseras av A pp och kroniska
smittbärare utvecklas trots att passiv
immunitet överförs med råmjölken (7).
Enligt tidigare gjorda undersökningar
(25, 28) har det visat sig att gyltor och
suggor sannolikt smittar smågrisarna
med A pp, vilket betyder att moderdju-
ren är bärare av smittämnet och även
utskiljer det. Därmed kan smågrisarna
smittas på ett tidigt stadium och under
sådana omständigheter är det viktigt att
gyltor inte är aktivt smittförande vid
grisningen, liksom att de helst ska för-
medla ett adekvat immunskydd via
råmjölken.

Övrig sjuklighet
I studien framkom att vid stor före-
komst av kliniska behandlingar mot
avvänjningsdiarréer fanns ökad risk för
pleuriter vid slakt (Tabell 2). Även om
flertalet av diarrégrisarna genomgår en
adekvat behandling med antibiotika
finns det alltid individer som lättare kan
utsättas för annan smitta, exempelvis 
A pp. Dessutom sker många av flockbe-
handlingarna med preparat som mesta-
dels verkar lokalt i tarmen (t ex tylosin,
colistinsulfat).      

Förhållandet tycks emellertid vara
annorlunda vid behandlingar av enteri-
ter under slaktsvinsperioden (Tabell 2).
Det fanns en tendens till ökad risk för
utvecklingen av pleuriter då behandlings -
frekvensen i besättningen var låg.
Orsaken till detta kan vara att vid diarré-
tillstånd hos slaktsvin används ofta
flockbehandlingar med potenta antibio-
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Tabell 1. RESULTAT FRÅN STATISTISK ANALYS (ANALYS A) BASERAD PÅ KOMPLETTA OBSERVATIONER FRÅN 62 BESÄTTNINGSBESKRIVNINGAR OCH STALLINVENTERINGAR.

Faktorer Gruppindelning Lågprev Högprev Ökad respektive Signifikans
i analysen (n=39) (n=23) minskad risk för pleuriter

Antal suggor i produktion 50–130 suggor 16/39 7/23 Högst risk vid >260 suggor p = 0,007
130–160 suggor 18/39 5/23
>260 suggor 5/39 11/23

Inflyttning av gyltor till avdelning < 6 mån 6/39 7/23 Ökad vid sen inflyttning p = 0,009
med suggor                                          Inför betäckning/ 21/39 4/23

under dräktighet
Inför grisning 12/39 12/23

Tomtid i tillväxt- och 3,8 dagar 3,1 dagar Minskad vid ökad tomtid p = 0,02
slaktsvinsavdelningarna

Luftsektionerad slaktsvinsproduktion Finns 27/39 7/23 Minskad vid strikt luftsektionering p = 0,003
Finns ej 12/39 16/23

Desinfektion mellan slaktsvinsomgångar Mellan varje omgång 14/39 2/23 Minskad vid regelbunden p = 0,03
desinfektion

Ej mellan varje omgång 25/39 21/23

Tabell 2. RESULTAT FRÅN STATISTISK ANALYS (ANALYS B) BASERAD PÅ KOMPLETTA OBSERVATIONER FRÅN 44 BESÄTTNINGSBESKRIVNINGAR OCH MILJÖ- OCH BEHAND -
LINGSINVENTERINGAR.

Faktorer Gruppindelning Lågprev Högprev Ökad respektive Signifikans
i analysen (n=29) (n=15) minskad risk för pleuriter

Kliniska behandlingar Nej 16/29 4/15 Ökad vid hög frekvens  p = 0,03
vid avvänjningsdiarréer Ja 13/29 11/15 behandlingar

Kliniska behandlingar vid diarréer Nej 17/29 11/15 Ökad vid låg frekvens p = 0,13
under slaktsvinsperioden Ja 12/29 4/15 behandlingar
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tikasorter som även är effektiva mot
exempelvis A pp.

Tomtid mellan omgångar
I studien framkom att ju längre tom -
tiden (tiden mellan två uppfödningsom-
gångar) var i tillväxt- och slaktsvinsav-
delningarna desto lägre andel av djuren
blev registrerade för pleuriter vid slakt
(Tabell 1). Likaså var risken lägre om
desinfektion genomfördes mellan varje
omgång i slaktsvinsavdelningarna. Resul-
taten talar för att både tomtid och des-
infektion har betydelse för att reducera
residualsmittan. Om A pp skyddas av
organiskt material, överlever den van -
ligen utanför värddjuret under några
enstaka dagar, men i rent vatten och vid
låg temperatur (4˚C) under så lång tid
som 30 dagar (11). Dessutom har bak-
terien visats kunna bilda biofilm vilket
kan öka dess överlevnad på exempelvis
stallinredningen (17).

Omgångsproduktion
Tidigare studier (3, 6, 14, 18, 19) har
visat att strikt ålderssegregerad uppföd-
ning reducerar förekomsten av pleuriter.
I den föreliggande undersökningen upp-
gav mer än 90 procent av djurägarna att
de tillämpade omgångsuppfödning av
tillväxtgrisar och slaktsvin varför ingen
signifikant effekt av uppfödningsmodell
kunde observeras mellan låg- och hög-
prevalensgrupperna.

Stallmiljöns betydelse
Miljöns betydelse för utvecklingen av
luftvägsinfektioner i svinbesättningar är

välkänd. Bland annat har tidigare studier
(26) konstaterat att förekomsten av
pneumonier och pleuriter kan reduceras
genom miljöförbättrande åtgärder. Höga
koncentrationer av ammoniak och fint
damm i stalluften kan öka upp komsten
av lunglidanden (9, 24) (Figur 6).
Experimentella undersökningar tyder på
att ammoniakgas kan orsaka cellskador
på lungvävnaden (16) och att gasen kan
reducera lungans naturliga rening från
mikroorganismer (10). Koncentra tio -
nen av koldioxid har ingen eller obetyd-
lig inverkan då det gäller utvecklingen
av luftvägsinfektioner, men ger däremot
värdefull information om den allmänna
luftomsättningen i ventilationssystemet

(12). I en svensk studie (2) har det visat
sig att tempe raturen, den relativa fuktig-
heten och koldioxidkoncentrationen i
stallen var starkt korrelerade till varandra.
Däremot fanns det inget samband 
mellan förekomsten av ammoniakkon-
centrationen i stallen och de andra
inomhusparametrarna.  

Inga skillnader har emellertid utfallit
gällande de miljömätningar som är
utförda i föreliggande studie. Detta kan
bero på att ett för litet antal mätningar
är genomförda för vissa miljöparametrar
(t ex dammförekomsten) och att kon-
centrationerna av ammoniak och kol -
dioxid generellt sett har varit låga i de
undersökta stallavdelningarna. Däremot
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Tabell 3. FÖREKOMST AV ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE (A PP) VID PROVTAGNING AV LUNGOR MED AKUT PLEUROPNEUMONI VID SLAKT RESPEKTIVE

VID OBDUKTION.

Antal pleuropneumonier med

Slakteri Antal unders akuta A pp Pasteurella Streptokocker Blandflora
pleuropneumonier serotyp 2 multocida

Kristianstad 21 3 (14%)a 4 4 9
Uppsala 4 2 1 1
Skara 12 3 (25%)a 3 1 3

Obduktion
Skara 27 22 (82%)b 2 1 2

Prevalenser fynd av A pp serotyp 2 med olika bokstäver skiljer sig signifikant, p<0,01.

FIGUR 5. Tidpunkten för inflyttning av gyltor till avdelning med suggor har betydelse för
när de unga moderdjuren exponeras och immuniseras mot A pp.
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tyder undersökningen på att en strikt
luftsektionerad slaktsvinsproduktion
har en positiv inverkan då det gäller att
förebygga pleuriter (Tabell 1). 

Undersökning av lungmaterial
Resultatet från de bakteriologiska
undersökningarna (Tabell 3) visar att
insamling av lungmaterial helst bör ske
från självdöda eller akut sjuka djur som
avlivats. Dessa djur bär i regel på en stor
mängd aktiva A pp-bakterier som är för-
hållandevis lätta att påvisa. Insamling av
material från slakten bör därför inte 
prioriteras om det finns andra möjlig -
heter att påvisa A pp. Totalt påvisades 
A pp i 30 av 64 undersökta lungor med
akut pleuropneumoni från grisar i 52
olika besättningar. Eftersom samtliga 
A pp-isolat var serotyp 2 är det inte 
sannolikt att nya, i Sverige inte tidigare
påvisade, serotyper utgör en riskfaktor
för pleuropneumonier.

Ekonomi
De ekonomiska konsekvenserna vid stor
förekomst av pleuriter hos slaktsvin är i
regel kännbara för producenterna (Figur
7). Svenska och danska studier (5, 20)

har visat att den dagliga tillväxten hos
sjuka grisar med kroniska infektioner
orsakade av A pp hämmas med i medel-
tal cirka 30 gram per gris och dag. Detta
innebär att om grisarna går kvar i stallet
förlängs varje uppfödningsperiod med
cirka fyra dagar. Med dagens höga
foderpriser skattas kostnaden för varje
stalldag till 8–10 kr per gris. Till detta
kommer att slakterierna gör ett kost-
nadsrelaterat avdrag på 7 kronor för
varje revning (borttagandet av den fast-
växta brösthinnan). Totalt blir kostna-
den för en registrerad pleurit vid slakt
cirka 40 kronor. Man bör även räkna
med förluster i form av högre dödlighet,
totalkassationer, högre andel undervik -
tiga grisar vid slakt, medicinkostnader
och veterinärarvoden. Detta blir extra
kännbart då pneumonier orsakade av 
A pp förekommer i akut form med hög
dödlighet som följd. Dessa kostnader är
dock ganska svåra att kvantifiera.

För en besättning som producerar 
3 000 slaktsvin per år och där prevalen-
sen pleuriter registrerade vid slakt är 30
procent, blir den totala förlusten mer än 
36 000 kr (motsvarande cirka 14 öre per
kg producerat kött). Om beräkningarna
görs på nationell basis med en produk-
tion av tre miljoner grisar per år och 
i medeltal åtta procent pleuriter, blir 
den årliga totala kostnaden nästan tio
miljoner kr. 

Vid en ökad kunskap om de faktorer
som har betydelse för utvecklingen 
av pleuriter finns möjlighet att genom 
förebyggande åtgärder hjälpa svensk
svinnäring till en mer vinstgivande pro -
duktion. Därtill kommer en minskad
antibiotikaförbrukning (som inte minst
från resistenssynpunkt är fördelaktig)
samt ett mindre djurlidande.

SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis visar denna studie
att risken för hög prevalens pleuriter
registrerade vid slakt kan reduceras 
om gyltor erbjuds kontakt med suggor
så tidigt som möjligt, smågrisarna är 
fria från avvänjningsdiarréer, tomtiden
mellan omgångarna i tillväxt- och slakt -
svins avdelningarna är tillräckligt lång,
slaktsvinsavdelningarna är effektivt luft-
sektionerade och desinfektion sker efter
tvätt i slaktsvinsavdelningarna.

SUMMARY
Risk factors for the development of
pleuritis and pleuropneumonias in pigs
The aim of this study was to identify
risk factors for pleuritis in farrow-to-
finish herds. The study was based on
data from 79 farrow-to-finish swine
herds in Sweden, 35 of them with high
prevalences of pleuritis registered at
slaughter and the others with low pre -
valences of pleuritis. In all herds, inven-
tories were performed focusing on
management, animal flow, environment
and health status. The purpose was also
to isolate and characterize Actinobacillus
pleuropneumoniae (A pp) from acute
pleuropneumonias from spontaneously
dead or killed pigs in herds and from
carcases at slaughter.

The results of the investigation indi-
cate that the prevalence of pleuritis
recorded at slaughter can be decreased if
gilts are brought into contact with sows
at an early age, piglets are free from post
weaning diarrhoea, long empty period
between consecutive batches is applied,
there is a strict air sectioning between
stable units for fatteners and disinfec-
tion is performed after cleaning of
stables. 

No associations were found between
pleuritis and environmental parameters
investigated. However, an increased
number of sows in the herds increased
the risk of pleuritis. 

The results from the bacteriological
survey showed that A pp was isolated
from 22 % of lungs with acute pleuro -
pneumonia at slaughter and from 
82 % of acute pleuropneumonias at post
mortem investigations. All A pp-isolates
were serotype 2.

TACK
Denna undersökning har kunnat genom-
föras med hjälp av ekonomiska medel 
från Stiftelsen Lantbruksforskning samt
in satser från berörd besättningspersonal,
besiktningspersonal vid slakterierna,
obducenter vid Eurofins/SVA och veteri-
närer vid Svenska Djurhälsovården AB.
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FIGUR 6. Mätning av ammoniak- och 
koldioxidmängderna i stallet kan ge en 
indikation på miljöns beskaffenhet.
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FIGUR 7. De ekonomiska konsekvenserna vid stor förekomst av pleuriter hos slaktsvin är ofta kännbara. Stress i form av trängsel vid 
utfodringen sätter ned djurens immunitet och kan vara en orsak till luftvägsinfektioner.
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SVF – SVS – BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA
inbjuder till traditionellt

Get together-party
onsdagen den 5 november, kl 19.00 

Stockholms Nation
Drottninggatan 11, Uppsala

Kom och var med på årets största veterinära mingelfest och träffa kolleger
och övriga möte s  deltagare under informella former i klassisk Uppsala miljö.

Även i år sponsrar Boehringer Ingelheim Vetmedica festen med ett 
generöst bidrag så att vi för en billig penning (se nedan) får en riklig 
middags buffé med vin/öl/vatten. Buffén passar även för vegetarianer. 
För dem som önskar ytterligare drycker, finns det att köpa i baren. 

I år blir det återigen underhållning lovar vår sponsor.

Klädseln är valfri och bordsplaceringen fri.

Obligatorisk förhandsanmälan
Då antalet platser på Stockholms Nation är begränsat krävs det för hands-
anmälan genom inbetalning av 200 kronor/person, eller om du är veteri-
när- eller TUVE-student 100 kronor/person. Använd gärna förbundets
inbetalningskort för Veterinärkongressen som medföljer detta nummer av
SVT. Ange namn på deltagaren/deltagarna och att det gäller buffé vid
betalning till vårt plusgiro 8380-8. Anmälan ska vara förbundet tillhanda
senast den 24 oktober 2008.

VETERINÄRKONGRESSEN 2008

Välkommen!

SVFs och Agrias 
understödsfonder

• • • • • • • • •

Medel ur förbundets understöds-
fond och Agrias understödsfond
för veterinärer utdelas i form av
understöd till hjälpbehövande

veterinärer och deras efterlevande.

Ansökningsblankett och närmare
upplysningar kan erhållas av för-
bundskansliet, tel 08-545 558 20,

e-post office@svf.se.

Skriftlig ansökan skall ha inkommit
senast måndagen den 15 oktober
2008 till Sveriges Veterinärförbund, 

Box 12 709, 112 94 Stockholm.
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En oroande utveckling mot sämre
kalvhälsa i stora mjölkkobesätt -
ningar märks och påkallar ökade
veterinära insatser. Veterinären 
kallas dock sällan för insatser i kalv-
sjukvården i mjölkkobesättningar.
Artikeln presenterar planerna för ett
projekt med mål att undersöka om
veterinär övervakning av delegerad
djurägarebehandling kan vara ett
sätt att sätta fokus på förebyggande
åtgärder i kalvsjukvården.

VETERINÄRT ANSVARSTAGANDE
BEHÖVS
Det finns flera tydliga signaler på att den
engagerade veterinären behövs i kalv-
stallarna i landets mjölkkobesättningar.

Sverige har länge haft en internationellt
sett låg kalvdödlighet (4, 7), men nu
ökar antalet stora mjölkkobesättningar
och med dessa kalvdödligheten. Beräk -
ningar från kokontrollen visar att späd-
kalvsdödligheten i besättningar över
150 kor närmar sig fyra procent (1, 2)
(Figur 1). I Danmark har ett flertal
kampanjer lanserats för att sänka kalv-
dödligheten, som trots detta kvarstår 
på en hög nivå (1–180 dagar: 6,3–7,7
procent) (3). Detta understryker nöd-
vändigheten av att tidigt och i brett sam -
arbete vidta kraftfulla åtgärder för att
bryta den negativa svenska utvecklingen.  

Studier indikerar vidare att svenska
kalvar idag inte sällan behandlas subop-
timalt vid diarré och lunginflammation.
I kontrast mot sedan länge gällande
rekommendationer (9), var antibiotika
den vanligaste behandlingen vid diarré

hos 1–90 dagar gamla kalvar i det s k
Kvigprojektet, som studerade en årskull
kvigkalvar i 122 mjölkkobesättningar i
Västra Götaland. Endast 19 procent av
diarréfallen behandlades med elektrolyt-
lösning (8). I en pågående studie i 60
besättningar med över 160 kor och låg
eller hög kalvdödlighet, konstaterades
att penicillinprokain var förstahandsval
vid antibiotikabehandling av kalvdiarré i
många besättningar. Vid behandling av
luftvägsinfektioner uppgav 70 procent
av djurägarna att de, helt i enlighet med
rekommendationerna, i första hand
använde preparat innehållande penicil-
linprokain (Maria Gidekull, Skara, per-
sonligt meddelande 2008). Vad som
sägs överensstämmer dock inte alltid
med vad som görs. Ortman & Svensson
(5) fann i Kvigprojektet att endast 27,5
procent av luftvägssjuka kalvar verkligen
behandlats med penicillinprokain och
att bredare antibiotikum vanligen
användes.

Oväntat hög resistens
Även om antibiotikabehandlingar till
kalvar räknat i mängd använd antibio -
tika är en mycket liten del av den totala
antibiotikaanvändningen i mjölkpro-
duktionen, utgör de en påtaglig del av
antalet behandlingar. De kan därför ha
betydelse för utvecklingen av antibiotika -
resistens i besättningen. Antibiotika  -
re sistens var mer vanligt än förväntat 
när Escherichia coli-bakterier i kalvträck
från svenska besättningar testades på
SVA. Ca två tredjedelar av isolaten var
resistenta mot ett eller fler antibiotika.
Vanligast var resistens mot streptomycin,

CATARINA SVENSSON, VMD, professor, CHARLOTTE HALLÉN SANDGREN, VMD, djurhälsoveterinär,
JONAS CARLSSON, VMD, djurhälsoveterinär, THOMAS SVENSSON, leg veterinär, 

MATS TÖRNQUIST, djurhälsoveterinär och KERSTIN DE VERDIER, VMD, bitr statsveterinär.*

Det behövs engagerade veterinärer i kalv-
stallet, men hur får de tillträde?

❘ ❙❚ vetenskap
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FIGUR 1. Genomsnittlig dödlighet 2004 hos kalvar under 1–90:e levnadsdygnet i kontrol-
lerade svenska mjölkbesättningar vid ökande besättningsstorlek. X-axeln visar kalvar (n)
grupperade efter antal kor i besättningen, y-axeln visar dödlighet i procent. Efter Hallén
Sandgren, Lindberg.
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sulfa, tetracyklin och ampicillin (Kerstin
de Verdier, Uppsala, personligt medde-
lande 2008). Veterinärer har ett gemen-
samt ansvar för att den svenska anti -
biotikapolicyn också omfattar kalvar i
mjölkkobesättningar. 

Det föreligger dessvärre uppenbara
brister i journalföringen vad det gäller
be handlingar av kalvar i mjölkkobesätt-
ningar. I de 60 stora mjölkkobesättning-
arna i den tidigare nämnda kalvdödlig-
hets undersökningen uppgav endast 52
procent av djurägarna att de förde jour-
nal över behandlingarna som de senare 
sparade, 14 procent uppgav att de förde
journal men inte sparade den och 34
procent uppgav att de inte alls förde
journal (Maria Gidekull, Skara, person-
ligt meddelande 2007).  

Veterinär inblandning i kalvsjukvår-
den är också viktigt mot bakgrund av 
att kalvar liksom andra unga djur är
mycket mottagliga för infektionssjukdo-
mar. De spelar därmed en central roll i
smitt sprid ningen, inte minst vad gäller
Salmonella spp (6) (Figur 2). 

LITEN VETERINÄR INBLANDNING 
Även den engagerade veterinären har
stora svårigheter att vinna tillträde till
kalvstallen för att utföra sina insatser.
Veterinärer kallas sällan till sjukförätt-
ningar som avser kalvar i mjölkkobesätt-
ningar. I Kvigprojektet sattes endast nio
procent av det totala antalet behand-
lingar till 1–90 dagar gamla kalvar in av
veterinär efter klinisk undersökning.
Endast var tredje kalv 0–6 månader
hade inför antibiotikabehandling varit
föremål för konsultation av veterinär. I
en nyligen genomförd studie låg den
verkliga (observerbara) incidensen av
behandlingar mot ”hosta” och mag-tarm -
lidande hos kalvar på 10,9 respektive
8,4 fall per 100 djurår. Incidensen base-
rad på fall där djurägaren uppgett att
veterinär kontaktats låg på 0,7 respek -
tive 0,8 fall per 100 djurår (Marie Mörk
och medarbetare, opubl). Under en
kursserie om kalvhälsa våren 2006 med
drygt 65 stordjurspraktiserande veteri-
närer gavs också tydliga signaler på att
svenska veterinärer idag har bristande
inblick om kalvars situation och liten
inblandning i deras sjukvård (Charlotte
Hallén Sandgren, Ole Martin Hegre -

stad, Anita Jonasson, Skara, personligt
meddelande 2006). 

Någon systematisk förebyggande djur -
hälsovård, likt den för t ex mjölkkor och
slaktdjur, finns inte uppbyggd för kalvar
i mjölkkobesättningar. Ytterligare en
bekym mersam effekt av den spar samma
veterinära inblandningen i kalvhållningen
är att den veterinära kompetensen kring

kalvhälsa på sikt riskerar att urvattnas,
vilket knappast kommer att gagna den
redan nu negativa utvecklingen.

DELEGERAD DJURÄGAREBEHAND-
LING?
För svin och kalvar i specialiserade kött-
besättningar är delegerad djurägarebe-
handling i dag tillåtet. För att få utföra
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FIGUR 2. Ökad veterinär närvaro i kalvhållningen vore önskvärt för kalvhälsan, menar 
författarna.

FIGUR 3. Mjölkproducenter tillkallar sällan veterinärer för insatser i kalvstallen.
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sådan behandling krävs att djurägarna
genomgått särskild utbildning i läke -
medelshantering och journalföring.
Dessutom krävs regelbundna besök av
veterinär i besättningen för rådgivning
och kontroll av hälsostatus, sjuklighet,
behandlingsresultat och läkemedelsan-
vändning. 

Erfarenheterna från denna typ av
delegering är positiva för djursjukvården
på besättningsnivå under förutsättning
att djurägaren och besättningsveterinären
etablerar ett bra samarbete i enlighet
med bestämmelserna för delegerad
behandling i Jordbruksverkets föreskrifter
(Thomas Svensson, Jönköping, person-
ligt meddelande 2007). Införande av
delegerad djurägarebehandling också för
kalvar i mjölkkobesättningar skulle
kunna vara ett sätt för veterinärer att
vinna tillträde till kalvarna i dessa besätt-
ningar (Figur 3). En farhåga är dock att
vissa djurägare väljer att, speciellt under
jourtid, använda förskriven medicin till
sina kor med risk för läkemedelsrester i
mjölken som följd. Spår av antibiotika-
rester i mjölk upptäcks dock snabbt via
mejeriernas rutinmässiga provtagning
och testning, något som djurägare är väl
medvetna om och sannolikt inte skulle
riskera. 

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter
ska djurägare med ansvar för läkeme-
delshantering på delegation anmälas 
till länsveterinären. Om systemet införs
för kalvar i mjölkkobesättningar kan 
det över vägas om en sådan anmälan
också skulle göras till mejeriföretaget.
Då skulle frekvensen stickprovskontrol-
ler av mjölken kunna ökas utifrån en
generell riskvärdering och för att möta
eventuella tveksamheter från konsu-
mentföreträdare.

FÖRSÖK UNDER 2008/2009
Mot bakgrund av här redovisade fakta,
genomför vi under 2008/09 ett projekt
för att undersöka om veterinär rådgiv-
ning och övervakning av delegerad djur -
ägarebehandling kan öka den veterinära
inblandningen i kalvsjukvården (Figur
4). Det skulle därigenom förbättra läke-
medelshantering och journalföring samt
sätta fokus på förebyggande åtgärder. 

Initiativtagare till projektet är tidigare
chefveterinären vid Svenska Husdjur

Kerstin Plym Forshell och Catarina
Svensson, SLU, som tillsammans med
Charlotte Hallén Sandgren (Svenska
Djurhälsovården AB, SvDhv) utarbetat
den ursprungliga projektplanen. Pro jek -
tet drivs som ett samarbete mellan
SvDhv, Svensk Mjölk, Distrikts veteri nä -
rerna, SLU och SVA. Det genom förs i
sju områden i landet (Säffle, Linkö ping,
Laholm, Klippan, Skara, Forsheda och
Kalmar), där team av en djurhälsovete -
rinär och en besättningsveterinär med
stort intresse för kalvhälsofrågor bildats.
I varje område har vi rekryterat tre till
fem slumpvis utvalda kokontrollanslutna
besättningar med minst 100 årskor och
ett rimligt gott samarbete med sin vete-
rinär enligt uppgift från veterinärteamen.

Försöksvärdarna får under hösten
2008 relevant utbildning i läkemedels -
hantering och behandling av kalv.

Delegerad behandling införs därefter i
besättningarna i enlighet med de regler
som gäller för kalvar i specialiserad kött-
produktion, dvs med återkommande
besök av besättningsveterinären var
femte till åttonde vecka. Under projek-
tets gång görs uppföljningar av kalvdöd-
ligheten, kalvarnas välfärd, kvaliteten på
journalföringen och läkemedelshante -
ringen, antal behandlingar, preparatval
och veterinärens uppfattning om behand-
 lingsrutinerna. Som stöd i det förebyg-
gande djurhälsoarbetet kommer prover
för analys av totalproteinkoncentration i
serum och förekomst av träckpatogener
att tas. Uppgifter om djurägarnas syn på
den veterinära rådgivningen i kalvhälsa
före projektstart samt veterinärernas syn
på det veterinära samarbetet insamlas.
Djurförsök setiskt tillstånd är sökt för
det aktuella projektet.
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FIGUR 4. Delegerad djurägarbehandling skulle kunna vara ett sätt för veterinärer att vinna
tillträde till kalvar i mjölkkobesättningar.
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ÖKAT VETERINÄRT ENGAGEMANG
Den övergripande målsättningen med
projektet är att finna vägar för ett ökat
veterinärt engagemang i kalvhälsan på i
första hand de större mjölkgårdarna. Vi
ser med oro på att hälsoläget riskerar att
försämras och anser att nya sätt att nå ut
med vår kunskap till besättningarna
måste prövas. För att tillförsäkra att
mjölken, även framdeles, är ett livsmedel
med hög kvalitet och säkerhet måste vi
samtidigt följa upp de risker som finns
med en delegerad läkemedelsanvänd-
ning. Vi ser med tillförsikt fram mot
resultaten av projektutvärderingen.
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Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

FIGUR 1A OCH 1B. Lateral projektion av abdomen.

FIGUR 2. Ventrodorsal (VD) projektion av abdomen.
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En hund med symtom på tilltagande trötthet
och dålig aptit sedan en knapp vecka kom 
till kliniken för utredning. Fallet är tolkat av
Helena Nyman vid Bilddiagnostiska kliniken,
Universitetsdjursjukhuset, SLU. 

Schäfer, kastrerad tik, elva år
ANAMNES: Hunden har sedan ca 4–5 dagar före
besöket börjat dra sig undan och visat symtom på
tilltagande hängighet och minskad aptit. Sedan ett
dygn vill den inte äta alls. Den har sedan en tid till-
baka haft problem med stelhet från bakdelen och
behandlas med glukosamin och intermittenta kurer
med NSAID. Hunden har ett flertal kutana nybild-

ningar som enligt ägaren funnits under ett par års tid,
men eventuellt tilltagit i antal.

KLINISK UNDERSÖKNING: Vid den kliniska undersök-
ningen upptäcktes förutom diverse kutana nybild-
ningar att hunden var öm vid bukpalpation. Blod -
prover (hematologi, alat, alp, kreatinin, protein och
albumin) visade endast lindrig neutrofili. Hunden
hade även en mindre juvertumör kranialt i juverraden
på vänster sida.

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Röntgenbilder av abdomen
togs i vänster lateral och ventrodorsal (VD) projek-
tion (Figur 1a, 1b och 2). Vad visar bilderna?
Tänkbara differentialdiagnoser? Hur kan man gå
vidare för att verifiera diagnosen? 

SVAR SE SIDAN 62
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Epizteln handlar om bluetongue i Danmark och Sal-

mo nella reading i Skåne. Epizteln är ett samarbete

mellan Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Jordbruksverket och är i det 

här numret sammanställd av Kristina Karlsson, SVA, och Jessica Dahlberg, Jord-

bruks verket.

BLUETONGUE HOS NÖTKREATUR 
I DANMARK
I slutet av augusti bekräftades bluetongue hos
en nötköttsbesättning i södra Jylland. Det var i
samband med att besättningen skulle vaccineras
mot bluetongue som två av nötkreaturen visade
kliniska symtom på sjukdomen. Prov svar visade
att tre av djuren, två kor och en tvåmånaders -
kalv, bar på smittan. Besättningen består av cirka
100 nötkreatur och 13 får. Det konstaterade
fallet gör att det pågående vaccinationspro-
grammet mot sjukdomen i Danmark kommer
att påskyndas.

Under den senaste månaden har kliniska fall
av bluetongue rapporterats från ovaccinerade
idisslare i flera europeiska länder. Vaccinations -
kampanjen mot bluetongue i Europa är i de
flesta länder i sin slutfas, så även i Danmark.

Jordbruksverket och SVA fortsätter att bevaka
händelseutvecklingen i Europa och håller en
hög beredskap mot bluetongue.

SALMONELLA READING I SKÅNE
För ett år sedan spärrades en stor mjölk -
be sättning i Svedala kommun på grund av
Salmonella reading. Under våren och somma-
ren har ytterligare fyra besättningar i området
befunnits positiva för Salmonella reading. Det
rör sig om två köttdjursbesättningar, ytterligare

en mjölkbesättning och en fårbesättning.
Samtliga besättningar finns i närhet till ett vat-
tendrag som vid upprepade provtagningstill -
fällen har varit positivt för Salmonella reading,

❘ ❙❚ månadens epiztel
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För ett år sedan drabbades en mjölkbesättning i Svedala kommun av Salmonella
reading. Under våren och sommaren befanns ytterligare fyra besättningar i om -
rådet positiva och myndigheterna misstänker nu miljösmitta.
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både vattenprover och sedimentprover. Fem
personer med anknytning till området har
insjuknat i Salmonella reading. Förra veckan
isolerades samma salmonellatyp även från en
häst i området. Vilda fåglar, gnagare och prover
från vilt samlas in för odling. Ännu så länge 
har 18 fåglar och ett rådjur analyserats och från
tre av fåglarna har Salmonella reading isolerats.
Eftersom fynden visar att det finns en miljö -
smitta i området har Länsstyrelsen i Skåne gått
ut med information till allmänheten och jägarna
i området. Ett myndighetsövergripande sam -
arbete kring fortsatt utredning och hantering
av situationen pågår.  ■
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Efter denna tidnings pressläggning
påvisades det första fallet av blue-
tongue i Sverige, den 6 september.
Det var två mjölkkor i Halland som
konstaterades infekterade. Vaccine -
ring och utökad provtagning mot
sjukdomen inleddes omedelbart,
men mer information följer i nästa
veterinärtidning.

MÖTE
för läkare, tandläkare

och veterinärer

Hösten 2008
Första tisdagen i månaden:
2 sept, 7 okt, 4 nov, 2 dec

samt 13 jan 2009.

Klockan 18.30–19.30

Plats:
Läkarsällskapet

Klara Ö. Kyrkogata 10
Stockholm

Lokal ”Grottan”, 3 tr

Anonyma Alkoholister
IDAA

Välkommen!

R

STIFTELSEN ALBERT HJÄRREFONDEN
utlyser härmed ett eller högst tre bidrag 

för veterinärmedicinsk forskning 
på tillsammans högst 60 000 kr.

•

Ansökan om bidrag skall insändas till Stiftelsen Albert Hjärre fonden,
adress Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 751 89 Uppsala

senast måndagen den 3 november 2008 med uppgift om 
forsknings ändamål och beräknade kostnader.  

Närmare upplysningar lämnas av stiftelsens sekreterare 
Christer Hoel, tfn 070-721 39 80, e-post christer.hoel@gmail.com.

På stiftelsens vägnar
Anders Engvall

Forskningsbidrag från Hjärrefonden – anvisningar
Stiftelsen Albert Hjärrefonden delar ut forskningsbidrag för 
veteri när   medicinsk forskning vartannat år. Några särskilda 

ansökningsblanketter finns inte. Ansökningar bör omfatta högst
två sidor jämte en sida med CV och referenser. 

Det är angeläget att de medel som delas ut verkligen kan leda till
att projekten kan genomföras (slutföras) med tilldelade medel och
att medlen får avgörande betydelse för projektens genomförande.

Möjligheten att få pengar från annat håll kommer att beaktas.
Vidare anser styrelsen att fondens medel i första hand
bör gå till omkostnader i form av förbrukningsmateriel, 

analyser etc., men ej till lönemedel.

Styrelsen förutsätter att projektstart sker snarast 
och att rapport bör lämnas till stiftelsen inom ett år. 

Medlen utbetalas när projektet startar.

PRESSTOPP
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Efter ett katastrofalt föregående år
kan holländska djurbönder sedan 
i maj få sina djur vaccinerade mot
bluetongue. Författaren beskriver
förutsättningarna och genomfö -
randet av vaccinationen i Holland.

Nederländerna fick sitt första fall av blue -
tongue 2006, och genomlever nu sitt
tredje år med smittan. Förra året infekte-
rades närmare 6500 besättningar i lan-
det. Flera tiotusentals får och tusentals
nötkreatur överlevde inte sjukdomen.
Skadorna värderades till runt 80 miljo-
ner euro, närmare 800 miljoner kronor.
Den holländska djurhälsovården, GD
(Gezonde Dieren), övervakar 250 utvalda
gårdar för bluetongue. Deras observa -
tioner tyder på att runt 60 procent av de
holländska fåren och korna har genom-
gått bluetongueinfektion.

Beroende på graden av infektion ses
varierande symtom hos smittade djur.
Vanligt hos kor är såriga mular, puru-
lenta näsflöden, svullna ögonhålor och
rinnande ögon. Infekterade kor produ-
cerar mindre mjölk, blir inte dräktiga
eller stöter bort sina kalvar, drabbas av
diffusa hälsoproblem eller dör. Det verkar
som om infekterade djur har lägre mot-
ståndskraft och alla vilande åkommor
blommar ut efter en bluetongueinfek-
tion.

FRIVILLIG VACCINATION
I år har de nederländska djurbönderna
kunnat välja att få sina idisslare vaccine-
rade mot bluetongue. Den 7 maj startade
Hollands jordbruksminister Gerda
Verburg en vaccinationskampanj som
pågår till den 31 december. 

Får vaccineras en gång medan getter,
nötboskap och andra idisslare kräver två
vaccinationer med tre veckors intervall.
För att klara detta har det holländska
jordbruksdepartementet beställt sju 
miljoner vaccindoser från tillverkaren
Intervet.

I Nederländerna vaccinerar man bara
mot bluetonguevirus typ 8, eftersom det
är den enda virustyp som upptäckts i
landet. I södra Europa, framför allt i
Spanien och Frankrike, har man också
upptäckt typ 1. Där vaccineras därför
även mot denna virustyp, med ett vaccin
från Fort Dodge.

KALVARNA UTSATT GRUPP
Tyvärr sprids smittan inte bara via svid-

knott. Forskning utförd av GD och den
holländska veterinärmedicinska anstalten
(CVI) har visat att kor kan infektera
ofödda kalvar med bluetongue under
dräktigheten. Sedan förra våren har det
fötts en ökad frekvens missbildade kal-
var i Nederländerna, som misstänks bero
på intrauterin bluetonguesmitta. Bland
annat ses ögondefekter som ”cloudy eye”
och blindhet, men även andra yttre och
inre missbildningar i huvudet. Dessa kan
orsaka hjärnskador som tar sig uttryck i
ett onormalt beteende.

Kalvar får antikroppar mot bluetongue
via råmjölken efter födseln. Hur länge
detta skydd räcker och när det är lämp-
ligt att vaccinera kalvarna är inte helt
klarlagt, men de holländska forskarna

Holländska erfarenheter av vaccination
mot bluetongue
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➤

Veterinären Lisette van Lieshout vaccinerar nötkreatur på löpande band. I Nederländerna
vaccinerar man bara mot bluetonguevirus typ 8.
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WILFRIED WESSELINK, jordbruksjournalist.*

SVT 12l-08:Layout 1  08-09-15  13.09  Sida 27



tror att friska kalvar har tillräckligt
skydd från råmjölken under två måna-
der.

TANKMJÖLKSPROV
Genom att få ett prov från tankmjölken
kontrollerat av djurhälsovården GD, får
bönderna besked om deras mjölk inne-
håller antikroppar och därmed om
besättningen är infekterad. Förra våren
testades 8 000 mjölkgårdar på det sättet.
I mer än 80 procent av fallen visade
undersökningen positiva tankmjölks -
resultat. På dessa gårdar hade mer än 20
procent av korna antikroppar mot blue-
tongue vid individuell testning. På det
fåtal gårdar där tankmjölksproven var
negativa hittades mindre än fem procent
individuella kor med antikroppar.

Köttdjursbönder får blodprover från
ett mindre antal av sina djur testade för
att undersöka förekomsten av smittan.

AVDÖDAT VACCIN
Efter naturlig infektion har nötkreatur
kvar skyddande antikroppar i blod och
mjölk under ca 150–200 dagar. Om
infek tionen sker sent under året räcker
detta skydd till nästa år. För att vara
säker på att djur som infekterats före -
gående år inte ska få smittan igen inne -
varande år, måste de dock vaccineras.
GD anser det inte vara nödvändigt att

vaccinera djur på gårdar där mer än 80
procent av djuren blivit infekterade året
innan. Eftersom den strategin inte är
helt säker låter de flesta gårdar vaccinera
hela besättningen, även om en stor del
av korna är eller var infekterade. Att 
vacci nera alla kor är billigare än att låta
undersöka individuella kor för antikrop-
par mot bluetongue. Detsamma gäller för

kalvar, som får två vaccinationssprutor
från en månads ålder.

Vaccination mot bluetongue innebär
en viss risk. Vaccinet är fortfarande nytt,
det lanserades snabbt och har ännu inte
genomgått utförliga tester. Det snabba
framtagandet var möjligt eftersom det
handlar om ett avdödat vaccin, som 
inte kan orsaka naturlig infektion. Man

28 N U M M E R  12 • 2008 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤

Vaccinet tillhandahålles utan kostnad från EU, under förutsättning att 80 procent av 
djuren i landet vaccineras. 
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tror att dagens vaccin ger skydd under 
ungefär ett år. Efter injektionen ökar
antikroppsskyddet snabbt för att sedan
långsamt sjunka. Djuren anses ha full-
gott skydd tre veckor efter den sista
injektionen.

Det holländska jordbruksdeparte-
mentet tror att omvaccination kommer
att behövas varje år. Det är önskvärt att
planera så att djuren får den högsta mot-
ståndskraften under den tid av året när
infektionsrisken är störst. Även om det
inte är tydligt bevisat, verkar det dess -
utom som om infekterade djur bygger
upp ett naturligt försvar med tiden.

KOSTNADER
Vaccinationen måste utföras av veterinär
i det holländska systemet. Djurägaren
betalar initialt alla vaccinationskostnader
själv, men ersätts fullt ut efteråt.

Veterinärtaxan för vaccinationen ligger
för det mesta runt fyra euro per ko 
och 1,5 euro för en get eller ett får.
Kostnaderna för detta delas mellan EU
och den holländska djurhälsofonden,
som får sina intäkter från avgifter 
som alla djurbönder måste betala in.
Vaccinet bekostas helt av EU, med en
doskostnad på mellan 60 och 70 cent.
Det som djurbönderna betalar för är
bara moms och inställelsearvode för
veterinären.

Det finns dock en hake: EU betalar
bara ut sin del av kostnaderna om mer
än 80 procent av djuren i Neder länderna
vaccineras. Jordbruksministern Gerda
Verburg förväntar sig att denna procent-
sats kommer att uppnås. Efter som det
antas att tidigare infekterade djur har en
tillräcklig mängd naturliga antikroppar,
räknas även de som vaccinerade.

RÄDSLA
Tyvärr är det inte alla mjölkbönder som
låter vaccinera sina djur mot bluetongue.
En del bönder är rädda att vaccinationen
kommer att medföra andra problem.
Eftersom vaccinet utvecklades och god-
kändes relativt snabbt, är de oroliga för
att det kan ha okända biverkningar.
Denna rädsla utlöstes huvudsakligen 
av böndernas erfarenheter med IBR
(Infektiös Bovin Rhinotrakeit) för tio 
år sedan. Ett förorenat IBR-vaccin från
Bayer orsakade ett stort antal djurhälso -
problem på många gårdar i Neder -
länderna. Detta medförde allvarliga eko-
nomiska konsekvenser för många bönder. 

*WILFRIED WESSELINK, jordbruksjournalist,
Huyerenseweg 35 E, 7678 SC Geesteren Ov,
Holland.

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  12 • 2008 29

Kungörelse om stipendium
Michael Forsgren avled den 10 januari 1987, då han befann sig i slutfasen av sina veterinärmedicinska studier.

Michael Forsgrens familj har beslutat att tillgångar, som Michael Forsgren ägde, ska överföras till en stiftelse med
ändamål att främja yngre forskare inom det veterinärmedicinska området, företrädesvis projekt som inte rör sport-
 hästar.

Stiftelsens styrelse utgörs f n av Michael Forsgrens bror Joachim Forsgren, professor Bernt Jones och ordföranden
i Veterinärmedicinska föreningen Anja Pedersen.

Michael Forsgrens stiftelse utlyser härmed följande stipendier:
Under våren 2009 kommer att utbetalas ett totalt belopp om ca 329 000 kr fördelat på ett eller flera stipendier,
beroende på vad styrelsen bedömer lämpligt vid granskning av inkomna ansökningar.

Ansökan skall inges i tre exemplar, senast 2008-10-31 till Bernt Jones, Box 7054, 750 07 Uppsala. 

Följande upplysningar ska finnas i den maskinskrivna ansökan:

1. Sökandens namn, adress (gärna e-postadress), telefonnummer och personnummer.
2. Sökandens betyg och andra studiemeriter.
3. Uppgift om den forskning, som sökanden önskar finansiera med stipendium och vilket belopp som önskas för

detta. Därvid bör anges i vilken utsträckning önskat belopp avser resor, uppehälle, forskningsmaterial etc.
(Stipendiemedel för täckande av resekostnader och uppehälle för anhöriga kan inte påräknas.)

4. De särskilda upplysningar som sökanden önskar åberopa.
5. Uppgift om eventuella stipendier eller bidrag från annat håll.

Inom ett år efter utnyttjandet av det tilldelade stipendiet förväntar sig stiftelsens styrelse en redogörelse för det
genomförda projektet.

Beslut om stipendieutdelning beräknas ske vid årsskiftet 2008/2009.
September 2008

Michael Forsgrens stiftelse
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➤

Inte bara svenska idrottsmän åker
till Kina dessa dagar, även svenska
veterinärer vill göra en insats i
Mittens rike. Författaren berättar om
sina upplevelser som volontär och
veterinär rådgivare på den kinesiska
landsbygden, ett uppdrag som 
visade sig ha oanade utmaningar. 

Jag har fått förmånen att åka som volon-
tär till Heilongjiang (f d Manchuriet)
långt upp i nordöstra Kina och titta på

”organic = ekologisk?” grisuppfödning.
Själv har jag fortfarande inte begripit
vad just ekologiskt betyder i Kina.

Resan var lång och mötet med det
moderna Kina i Beijing blev som jag
förväntade mig – ett vidunder av hög-
teknologisk förvandling som snart har
sopat bort alla täcken av det forna.
Inrikesflyget till Harbin blev en besvi-
kelse då jag förväntade mig en skabbig
inrikesterminal med ”lantisar” som
sover på sina väskor i avvaktan på flyget,
omgivna av en sur doft av svett och rök.
Till min förvåning (och bedrövelse) var

även inrikesterminalen rökfri och män-
niskorna som väntade var välklädda. De
verkade med sina bärbara datorer mer
”civiliserade” än jag själv i mina urtvät-
tade jeans och svettiga skjorta.

IN I ”RIKTIGA” KINA
Resan fortsatte i en lyxig jeep till den
lilla hålan Ging-an, en bortglömd stad
(med ca 80 000 invånare) ett par hundra
km från provinshuvudstaden. Färden
gick på oändliga motorvägar nästan
utan trafik, men med massor av betal -
stationer och ”höghusbyar”.

När motorvägen slutade och vi började
möta trehjuliga lastbilar och tvåhjuliga
traktorer tänkte jag – här är det ”riktiga”
Kina. Och visst var det det – här kunde
inte en enda person ett enda engelskt
ord och jag träffade inte någon som
kände någon som varit utomlands.

På mitt fyrstjärniga hotell gick det
inte att hitta en gaffel och kniv och efter
att ha druckit en konjak med is fick 
jag is varenda gång jag beställde en öl.
Nu tyckte jag att jag återfått min själv-
säkerhet. Nu var jag den stora vita man-
nen som skulle ge dem goda råd om hur
man ska hålla grisar och försöka begränsa
salmonellaförekomsten.

HADE ALDRIG BEHÖVT VETERINÄR
Efter en sedvanlig middag med ordfö-
randen och lantbruksdirektörer återgick
livet till vardagen och i en liten taxi
(tänk Nissan Micra) åkte vår fyrmanna-
delegation ut till den första grisbonden,
som visade vägen åkande på en motor-
cykel.

Reseberättelse

Vad vet kinesiska grisar om
djurskyddslagar?

ELÖD SZÁNTÓ, leg veterinär, veterinärinspektör*

Ekologisk grisuppfödning i Kina. Det var inte helt lätt att förstå vad just ekologiskt 
betyder i Kina.
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➤ Lantbruket är i stort sett privatiserat
och jag kom till bröderna Hua (hoppas
det är rätt) som hade ca 15 suggor med

helintegrerad produktion. De ville gärna
utöka till 30 suggor och behövde mina
råd. Vi tittade på djuren. Alla boxar

bestod av en betongplatta under ett
plåttak, avgränsad av träpinnar och
ändar från sågen (virke är en bristvara).
Djuren låg i värmen och reagerade
knappt på att en främling var där. En av
bröderna hoppade in i boxen när han
såg att en kulting hade svårt att hitta
spenen, sedan tog han högtryckstvätten
och sprayade vatten över grisarna för att
kyla ner dem. Inga grisar hoppade upp,
skrek eller reagerade när jag gick bland
boxarna. Jag såg inga svansbitna grisar
eller ens riv- eller bitmärken på djuren
trots att det gick både kastrerade och
okastrerade tillsammans (ägaren sålde
ibland livdjur till andra mindre upp -
födare).

Jag var fortfarande ganska säker på
mig själv och började tala om produk-
tionsresultaten. De körde med treras -
hybrider (djurägarsemin) och hade
26–27 avvanda grisar/sugga och år, slakt -
mognad (110 kg) vid ca fem månaders
ålder. Grisningsintervallet låg på ca 150
dagar. Veterinär visste bröderna att det
fanns i trakten men den hjälpen hade 
de aldrig behövt. Nu ville de bygga en

Gatubild från taxin på väg ut till den första grisbonden. Den ”lilla hålan” Ging-an är en
stad med ca 80 000 invånare.

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

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

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

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

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

KOLLEGIALT NÄTVERK
veterinärer stödjer veterinärer

Nätverkets medlemmar:
Namn Ort Telefon Fax E-post
Magnus Andersson Storfors 0550–323 13, 070–284 99 41 – karlskogadjurklinik@hotmail.com
Sten Berggren Trosa 0156–136 84 0156–132 34 –
Håkan Björklund Alnö, Sundsvall 060–55 66 40, 0730–20 45 60 060-58 51 75 h.bjorklund@telia.com

Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com
Ilmars Dreimanis Laholm 0430–600 72, 070 –399 69 67 – ilmars.dreimanis@dv.sjv.se
Annelie Grip-Hansson Vännäs 070–632 45 05 – annelie.grip.hansson@ac.lst.se

Florin Gurban-Marcu Höör 0413–290 49, 073–349 79 98 – florin.gurban@telia.com
Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – hebbe@gotanet.se
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lösdrift på spånbädd och vi talade länge
om huruvida man behöver fylla på bäd-
den eller inte. De var lyckligt lottade
och kunde expandera kanske på 300
kvadrat meter (jordbruksmark är helig
och får inte tas ur produktion).

VISSTE INGENTING
Jag började bli lite darrig och ville se
foderhanteringen. I ett separat hus där

bara gamlefar gick in malde han majs
och blandade med lite premix. Alla djur
fick fri tillgång till foder, något som
kanske förklarade varför de låg så nöjda
även när besökare kom in. Boxarna spo-
lades två gånger per dag men strö före-
kom inte. Här blev jag lite konfunderad
– utanför huset stod stora högar med
rishalm och majsstjälkar. Jag började tala
om grisarnas komfort med strö och

deras naturliga behov av att böka och
bygga bo. Bonden tittade på mig oför-
stående och sade – men det behöver vi
för att laga mat och värma oss – här är
det minus 30 grader på vintern, vet ni? 

Nej – det visste jag inte – jag visste
faktiskt ingenting. Plötsligt kändes det
som om jag var ännu dummare än jag
anat. 

SVÅR RÅDGIVNING
Hoppsan! – gödseln, den tar ni inte 
riktigt bra hand om. Den kan förorena
grundvattnet. 

Ja – det vet vi och vi ska starta en liten
biogasanläggning så vi kan värma huset
också. 

Nu tittade vi på ritningar och jag
kände mig mer och mer pinsam. Det var
tänkt att jag skulle komma dit för att
hjälpa till.

Dagen efter besökte jag en besättning
som hade hälsoproblem. När vi kom dit
var det två grisar som hostade. Dessutom
hade bonden en box där han samlat in
alla sina pellegrisar.

Vad ska jag göra med dem? – Vad gör
ni? frågade bonden.

Hm? – vi slår ihjäl dem – mumlade jag.

UNDERBARA MÄNNISKOR OCH
FINA GRISAR
Dagarna flöt på, jag besökte ett tiotal
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Inga grisar hoppade upp, skrek eller reagerade när jag gick bland boxarna. Jag såg heller
inga svansbitna grisar eller ens riv- eller bitmärken på djuren.

Tid och plats: SLU, Skara 2–3 december 2008, start 09.30 
dag 1 och avslutning 15.30 dag 2. Rum finns reserverade på
Stadshotellet i Skara, ange ref. Svensk Mjölk när du bokar.

Kursledare: Håkan Landin, Svensk Mjölk.

Kursmoment: AMS – teknik och etablering; Lösdrifts optimering;
Arbetsmetoder för bättre djurhälsa i AMS; Aktuellt om digital
dermatit; Kotrafik och stalldesign; Gårdsbesök på robotbesätt-
ning; Besättningsanalys AMS. 

Föreläsare: Christer Bergsten, SLU; Mats Gustafsson, JTI; Mats
Gyllenswärd, Ola Schultzberg och Håkan Landin, Svensk Mjölk.

Övrigt: Kursen innefattar ett praktiskt prov i form av en hem -
uppgift. Utbildningen har tidigare hållits inom ramen för Svensk
Mjölks veterinära nätverk Djurhälsa 2012.

Kursavgift: 4 000:- exklusive moms, hotellkostnader tillkom mer.

Anmälan senast 31 oktober 2008  till: 
Madeleine Agneborg, Svensk Mjölk; 08-7905827; 
madeleine.agneborg@svenskmjolk.se.

Frågor om kursen: Håkan Landin, Svensk Mjölk;
070-3502482; hakan.landin@svenskmjolk.se.

Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om kobesättningar med robotmjölkning.
Efter utbildningen kan Du som deltagare genomföra en gårdsanalys i besättningstypen.

Djurhälsoarbete i AMS
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besättningar med alltifrån tio suggor
som korsas med vildsvin till en med 280
suggor helintegrerat i en privatiserad
gammal kolchos. Där hade den dåliga
ventilationen under övergången från

vintertid till vår gett upphov till luft -
vägs inflammationer (känns det igen?).
Någon veterinärvård hade bonden inte
behövt men tillväxten var sämre. Jag
lovade hjälpa till med kontakter som

kan beräkna behovet av tilluft och
gasutsug – hoppas någon kunnig person
hjälper mig.

Tiden gick och jag blev, om inte duktig
så tillräcklig bra på att äta med pinnar
för att inte behöva gå hungrig från de
överdådiga måltiderna.

Roliga stunder hade jag också.
Lantbruksdirektören frågade mig var jag
kommer ifrån. Jag är ungrare, sade jag.
Aha: Jonyer – Klampar var riktigt bra på
pingis. Ja, men jag lever sedan många år i
Sverige. Sverige? – då känner du Waldner.

Det gick inte bättre än att jag följde
med till en ping-ponglokal där direk -
tören tränade dagligen, och jag fick
naturligtvis storstryk. Min motståndare
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Vissa besättningar hade suggor som korsas med vildsvin, där kultingarna hade varierande
utseende. 

INTRESSEANMÄLAN

Om du är intresserad att delta som 
veterinär expert i olika projekt i Kina,
sänd ditt CV till: 
Livia Alm 
Ringen 25, 182 73 Stocksund
Tel: 08-755 02 55. Fax: 08-753 10 47
e-post: livia.alm@glocalnet.net

DVFs årsmöte 
2008

Distriktsveterinärföreningen 
kallar till ordinarie årsmöte 

torsdagen den 6 nov, kl 17.00

Sal O, Undervisningshuset
Ultuna 

Årsmötesmiddag kl 20.00.
Plats meddelas senare.

Motioner skall vara sekreteraren
tillhanda senast den 29 okt och
övriga frågor senast den 4 nov,

till e-postadress 
karin.lambertsson@dv.sjv.se.

Separat kallelse till årsmötet och
anmälningsblankett till årsmötes -
middagen kommer att utsändas

till alla medlemmar.

Sekreteraren

Härmed ledigförklaras två stipendier på vardera 20 000 kr ur Kerstin
Orstadius Minnesfond. Stipendiebeloppet är avsett att användas till
understödjande av vetenskaplig forskning rörande veterinärmedicinsk
dermatologi, i första hand hundens och kattens hudsjukdomar.

Utdrag ur de för fonden gällande stadgarna kan erhållas av Region djur -
sjukhuset Helsingborg. 

Stipendiet kan sökas för forskningsarbete samt även studieresor för
forskning avseende vetenskapligt arbete eller vidareutbildning. Sökande
ska vara medlem i något av de nordiska ländernas veterinärförbund.

Sökande skall lämna skriftlig rapport till: 
Regiondjursjukhuset Helsingborg AB, Att: Med chefvet smådjur Linda
Toresson, Box 22097, 250 23 Helsingborg, inom tre månader efter sti-
pendiets utnyttjande, eller senast 12 månader efter mottaget stipendium.

Skriftliga ansökningar ställda till Stiftelsen Svensk Djursjukvård, Fond -
kommittén, med samma adress som ovan angivet, skall ha inkommit
före den 1 november 2008.

Utdelning av stipendier sker den 4 december 2008.

Stipendier ur 

Kerstin Orstadius Minnesfond 
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var synligt nöjd men visade respekt för
min vilja att bjuda motstånd och det
hela slutade med ett par kalla öl och
löfte om evig vänskap.

Två veckor gick snabbt och plötsligt
var jag på kinesiska muren, den för-
bjudna staden och utan att märka det
tillbaka i Mariestad.

Minnena blir dock kvar. Underbara
människor och fina grisar. Om jag får
tillfälle att återvända ska jag ta tag i

slakt  hygienen, för den var förfärlig.
Fast lite borde vi också tänka på att det
är inte så dumt med närproducerat
som kon sumeras samma dag. Och gott
var det med njurar, tuppfötter och
skorpioner.

ELÖD SZÁNTÓ, leg veterinär, veterinär -
inspektör, Enheten för idisslare och gris,
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.
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Förbrödring efter pingismatchen. Efter förlust mot den kinesiska värden följde mat,
ett par kalla öl och löfte om evig vänskap.

Resan bjöd på underbara människor och fina grisar. Dock behövs mer insatser för att
förbättra slakthygienen, den var förfärlig.
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Världsrabiesdagen 
fortsätter
❘❙❚ Förra året anordnades för första gången
en global världsrabiesdag av ett antal inter-
nationella organisationer: Alliance for rabies
control (ARC), världshälsoorganisationen
WHO och världsorganisationen för djur -
hälsa, OIE. Syftet var att öka människors
kunskap om rabies och hur enkelt det är
att förebygga sjukdomen.

Världsrabiesdagen anordnas även i år,
denna gång den 28 september. Fort -
farande dör mer än 55 000 människor
varje år i rabies, de flesta i Asien och
Afrika. Den allra vanligaste orsaken till
rabiessmitta hos människa är okontrollerad
rabies hos hund. Genom informations -
kampanjer och olika aktiviteter under
världsrabiesdagen, vill initiativtagarna 

sprida kunskap om förebyggande åtgärder
och smittorisker.

2007 års världsrabiesdag engagerade
närmare 400 000 människor i 74 länder.
Exempel på insatser som individuella 
veterinärer kan göra under årets 
världs rabiesdag finns på hemsidan 
www.worldrabiesday.org ■

Veterinär dog av hästvirus
❘❙❚ En hästveterinär i Australien avled den
20 augusti i sviterna av Hendraviruset, ett
dödligt virus som kan spridas till människor
via hästar. Dödsfallet är det tredje sedan
1994. Ett trettiotal hästar har dött eller
avlivats på grund av viruset, ännu fler har
insjuknat men tillfrisknat.

Viruset upptäcktes 1994 i Hendra utan-
för Brisbane i Queensland, då en häst -
tränare och 14 hästar dog i sviterna av
viruset. Även en hästskötare insjuknade
men överlevde. Ungefär samtidigt hade 
en annan hästägare och hans två hästar,
100 mil norr om Brisbane, smittats.
Hästarna dog, ägaren överlevde men dog
drygt ett år senare. Först då upptäcktes 
att han bar på Hendraviruset.

Viruset misstänks spridas via fladder-
musspillning till hästar och via hästarnas
spillning eller kroppsvätskor till människor.
Både hästar och människor drabbas av
olika former av blödningar eller ödem i
lungorna som en följd av viruset. Hendra -
viruset kan även orsaka meningit hos 
människor, och dödligheten hos smittade
människor är ca 50 procent. 

Källa: ATL nr 61/08 och Queensland
government hemsida. ■

❘ ❙ ❚ noteratSnabbare. 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

Svenska 
Militärveterinärsällskapet
Svenska Militärveterinärsällskap et
håller sitt årsmöte torsdagen den 
6 november 2008 på SLU, Ultuna, 
i samband med Veterinär kongres   sen. 

Samling för sällskapets medlemmar
sker kl 17.00 vid veterinärkongress -
 receptionen, för gemensam avmarsch
till möteslokalen. 

Militärveterinärsällskapet bjuder som
vanligt de närvarande medlemmarna
på veterinärförbundets ”Get together-
buffé”, onsdagen den 5 november 
kl 19.00 på Stockholms Nation,
Drott ning  gatan 11, Uppsala.
Eftersom buf fén medför en kostnad
för sällskapet, krävs föranmälan om
deltagande i denna. Anmälan görs
senast den 22 oktober till Börje
Nilsson, Magla Söderäng, 635 13
Eskilstuna. Mobiltel: 070-238 83 59,
Mail: borje.j.nilsson@mil.se.

Välkomna!
Styrelsen

ÅRSMÖTE 
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SJV öppnar för privata 
veterinärer
❘❙❚ Jordbruksverket (SJV) fick den 5 juni 
i år i uppdrag av regeringen att utifrån
Veterinärutredningens betänkande vidare
utreda den veterinära fältverksamheten.
Verket lämnade sin slutrapport den 
1 september.

SJV har byggt vidare på två av Veterinär -
utredningens beskrivna modeller. Enligt
förslaget finns de statliga distriktsveterinä-
rerna kvar som en basorganisation sam -
tidigt som aktiva åtgärder öppnar upp för
privata veterinärer i den statliga verksam-
heten. Privatpraktiserande fältveterinärer
ska genom avtal och ekonomisk ersättning
kunna delta i den verksamhet som idag
utförs av distriktsveterinärerna.

Förslaget bygger på att Jordbruksverket
genom ett offentligt förfarande erbjuder
privata veterinärer att delta i jour/bered-
skap, epizootiberedskap och offentliga
uppdrag. Förslaget stämmer till stora 
delar överens med veterinärförbundets
remissvar rörande Veterinärutredningen.

Hur SJVs förslag kommer att påverka
det slutgiltiga beslutet om den veterinära
fältverksamheten är oklart. Som beskrivs
på annan plats i denna tidning har även
den pågående utredningen ”Ansvar inom

livsmedelskedjan” i uppdrag att lämna 
förslag kring en framtida statlig veterinär -
organisation. Riksdagsbeslut i frågan kan
tidigast väntas under våren 2009. ■

Sverige ger upp mot PMWS
❘❙❚ Sverige ger upp kampen mot grissjuk-
domen PMWS (Post weaning multisyste-
matic wasting syndrome), rapporterade
tidningen ATL den 29 augusti. Sjukdomen
har spridits över hela landet sedan det
första fallet konstaterades i Skåne i 
december 2003.

Efter att i drygt fyra år ha försökt få
bukt med sjukdomen ger Sverige nu upp
kampen mot PMWS. Enligt Svenska Djur -
hälsovårdens vd Jan-Åke Robertsson bär
90 procent av grisarna i landet på viruset
som orsakar sjukdomen. – Jag bedömer
att hälften av alla växande grisar på 
besättningsnivå från och till uppvisar 
symtom. Sjukdomen är vanligast i stora
besättningar, säger han till ATL.

Att försöken att stoppa smittspridningen
avbryts betyder att grisar från smittade 
och friska besättningar får transporteras
tillsammans. Ett vaccin som kommit fram 
det senaste året gör att friska grisar inte
smittas.

Beslutet att inte längre bekämpa sprid-
ningen av PMWS innebär att Jordbruks -
verket har strukit sjukdomen från listan
över anmälningspliktiga djursjukdomar. ■

❘ ❙ ❚ noterat
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VETERINÄR-
KONGRESSEN 

2008

TIPS-
PROMENAD

resecheckar
i pris

•
Vår populära tipspromenad 

fortsätter även i år med 
fina priser i form av resecheckar

på avse värda belopp. 
Detta tack vare att våra utställare

upp skattar detta inslag och
generöst bidrar till prissumman.

Som vanligt kommer 
utställningsmontrarna inom hela
utställningsområdet att innehålla
en fråga med tre svarsalternativ.

Tävlingen är öppen för alla
Veterinärkongressens deltagare,
inklusive veterinär studenterna.
Tipskupong finns i konferens  -

väskan och kan av studenterna
hämtas i sekretariatet. 

Observera också att utställningen
stänger klockan 15.30 

fredagen den 7 november och att
tävlingssvaren måste vara 

inlämnade senast 15.45 samma
dag. Vinnare blir de först 

öppnade rätta lösningarna. 

•
Ett stort tack 

till alla utställare 
som bidrar till 

att denna populära tävling 
kan genomföras! 

VETERINÄRKONGRESSEN 2008

PP
arkeringsplatser
För att undvika de tråkigheter som ibland uppstått vid
tidigare Veterinär kongresser då en del deltagare drab-
bats av parkeringsböter vill vi åter igen påminna om att
generellt parkeringsförbud råder inom hela Ultuna -
området utanför markerade parkeringsplatser.

Övervakningen sköts av ett fristående parkerings bolag och kan alltså inte
påverkas vare sig av förbundet eller SLU. Vi ber därför samtliga att följa
skyltningen och endast parkera på markerade parkeringsområden. 

Det finns gott om parkeringsmöjligheter i närheten av Undervis nings  huset
även om en del kanske inte är precis utanför dörrarna utan kräver en kor-
ta re promenad.

Välkomna!Välkomna!
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Placeringen av den framtida
distrikts veterinärorganisationen
(DVO) fortsätter att utredas. I ett
tilläggsdirektiv till den aktuella
utredningen Ansvar inom livs -
medelskedjan, ger regeringen 
utredaren i uppdrag att lämna 
förslag ”gällande hemvisten för 
en statlig veterinärorganisation”.

Vid regeringssammanträdet den 29
november 2007 beslutade regeringen att
en särskild utredare ska göra en översyn
av Jordbruksverket, SVA, Livsmedels -
verket samt Fiskeriverket. Syftet är att
tydliggöra ansvarsfördelningen och effek-
tivisera verksamheterna. Regeringen vill
också pröva omfattningen av det offent-
liga åtagandet och konkurrensutsatt
verksamhet vid dessa myndigheter.
Utredningen fick namnet Ansvar inom
livsmedelskedjan (Jo 2007:04) och leds
av den särskilde utredaren Gerhard
Larsson, landshövding i Västernorrland
2000–2008.

Den 18 juni i år beslutade regeringen
ge Gerhard Larssons utredning ett till-
 läggsdirektiv. Utredaren uppdras att, ut -
över det som omfattas av de ursprungliga
direktiven, analysera och lämna förslag
”gällande hemvisten i myndighetsstruk-
turen för förvaltningsuppgifter inom det
veterinära området och för en statlig
veterinärorganisation”. Veterinära an -
svars nämnden bör också ingå i analysen,
skriver Jordbruksdepartementet.

Till sin hjälp har utredaren utsett en
expertgrupp på tio personer. Dessa ska
representera olika intressenter i frågan

och består av följande personer: Nils
Alesund, Sveriges Kommuner och Lands -
ting, Agneta Dreber, VD, Livsmedels  -

före tagen, Lasse Hellander, verksamhets -
ledare, Sveriges Konsumenter, Pernilla
Ivarsson, minister, Sveriges represen -

DVOs framtid avgörs i myndig-
hets utredning
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Gerhard Larsson har fått ett tilläggsdirektiv, där han uppdras lämna förslag bland annat
om ”hemvisten för en statlig veterinärorganisation”.
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tation, Johan Krabb, departements-
sekreterare, Jordbruksdepartementet,
Camilla Lehorst, kansliråd, Jordbruks -
departementet, Jenny Lundström, vete-
rinär, LRF, Hans-Örjan Nohrstedt,
docent, Formas, Thomas Svaton, VD,
Svensk Dagligvaruhandel och Henrik
Svenberg, förbundsordförande, Svenska
Fiskares Riksförbund. Sveriges Veteri när-
 förbund finns inte representerat i expert-
gruppen.

UTREDNINGSARBETET 
Utöver vad som sägs i de ursprungliga
direktiven ska utredaren ta hänsyn till
betänkandet från Veterinärutredningen
(SOU 2007:24), betänkandet från
Utredningen om översyn av djursjukdata
(SOU 2005:74) och betänkandet från
utredningen Behörighet och ansvar
inom djurens hälso- och sjukvård (SOU
2005:98). Utredaren ska också beakta
redovisningen av uppdrag lämnat till
Jordbruksverket och Livsmedelsverket
den 5 juni 2008.

BEHOVET AV UTREDNING 
I april 2007 redovisade Veterinärut red -
ningen sitt betänkande, ”Veterinär fält-
verksamhet i nya former”. Utred ningen
skulle utreda och föreslå förändringar av
organisationen av den veterinära fältverk -
samheten och viss veterinär myndighets -
utövning. Främst riktades kritiken mot
att Jordbruksverket är centralt ansvarigt
för tillsyn över veterinär verksamhet, 
vilket innebär att verket är ansvarigt för

tillsynen över den egna distriktsveteri -
när organisationen. Dessutom, menar
kritikerna, leder organisationen till att
privatpraktiserande veterinärer inte rap-
porterar in djursjukdata till Jordbruks -
verket i tillräcklig utsträckning. 

Veterinärutredningen ansåg att frågan
om Jordbruksverkets dubbla roller bör
behandlas i ett större sammanhang
inom ramen för den pågående översy-
nen av den statliga förvaltningen. Dock
menade utredningen att tillsyn över
veterinär verksamhet inte ska bedrivas i
en myndighet som samtidigt är aktör på
veterinärmarknaden.

Utredningen om översyn av djursjuk-
data redovisade sitt betänkande i sep-
tember 2005. Denna utredning, som
också den var ett resultat av den kritik
som finns mot Jordbruksverkets dubbla
roller, anser att djursjukdata i princip
inte ska hanteras av en myndighet som
bedriver klinisk veterinärverksamhet. 

Veterinärutredningens huvudförslag
är att distriktsveterinärorganisationen
(DVO) ska privatiseras, först i landets
södra delar och i övrigt i den mån mark-
nadssituationen och nya styrmedel med-
ger. Men i remissvaren framkom avsevärd
kritik mot detta förslag. Det medför att
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➤

I remissvaren framkom avsevärd kritik mot förslaget att privatisera DVO. Regeringen vill
därför ha ett alternativförslag där statligt anställda veterinärer är en del i den veterinära
organisationen.

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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regeringen dels vill ha ett alternativför-
slag där statligt anställda veterinärer är
en del i den veterinära organisationen,
dels ytterligare analys av Veterinär -
utredningens förslag. Jordbruksverket
och Livsmedelsverket har därför fått i
uppdrag att analysera och lämna två
alternativa förslag till veterinär organisa-
tion. Om alternativet med en statlig
veterinärorganisation ska genomföras
finns enligt regeringen behov att ta ställ-
ning till hemvisten i myndighetsstruk -
turen för veterinära förvaltningsuppgifter
och för en statlig veterinärorganisation.
Regeringen vill undvika bland annat de
konkurrensproblem som varit orsak till
tidigare utredningar. 

REDOVISNING AV UPPDRAGET 
Utredningstiden för ”Ansvar inom livs-
medelskedjan” förlängs och ett samlat
betänkande ska lämnas till regeringen
senast den 1 december 2008. ■ 

•  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

ap
ri

l 2
00

8

”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.

Årsmöte
19 oktober 2008, kl 13.00 

på Grand Hotel i Mölle
•

Alternativa behandlingar
– är det ett alternativ?!

Lyssna och debattera

Anförande av:
Katja Gustavsson

Håkan Crantz
Kerstin Larsson

Moderator:
Charlie Lindberg

•
Därefter middag

•
Anmälan till:

Agneta Johnsson
flackarp@dataphone.se 

046-14 89 44, 0706-41 07 39
eller

Helén Bratt
helen.bratt@dv.sjv.se

0418-809 00, 0706-71 73 94
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Krav på mikrochipmärkning
av alla hästar
❘❙❚ Alla hästar som föds inom EU efter
den 1 juni 2009 måste mikrochipmärkas.
Det är innebörden i en EU-förordning
som antogs den 6 juni i år. Hästarna
måste också åtföljas av ett unikt hästpass
som gäller under djurets hela livstid.

Förordningen specificerar att trans -
pondern ska föras in parenteralt under 
aseptiska förhållanden mellan nacke och
manke mitt på halsen vid nackbandet.
Fölen måste märkas senast före den 
31 december det år djuret föds eller
inom sex månader från födelsedatum,
beroende på vilket som inträffar sist. Om
den ursprungliga identitetshandlingen
försvinner kan en kopia utfärdas, men
hästen kommer då automatiskt att 
klassas som ”inte avsedd för slakt för
användning som livsmedel”.  

Medlemsstaterna kan i undantagsfall
tillåta identifiering av hästdjur med lämp-
liga alternativa metoder, bland annat
märkning, som var för sig eller tillsam-
mans ger motsvarande vetenskapliga
garantier som mikrochipmärkning. Den
fullständiga författningstexten är publi -
cerad på Internet och kan sökas under
beteckningen ”Kommissionens förord-
ning (EG) nr 504/2008”.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

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
Extra medlemsmöte

SVS Försöksdjurssektion

RÅTTARY
Fredagen den 7 november 2008

kl 11.45–12.45 

Sal J, Undervisningshuset 
Ultuna

Välkomna att delta i detta extra
medlemsmöte, vid vilket vi avser
att besluta att flytta sektionens

årsmöten till hösten. 

Val av styrelseledamöter 
kan bli aktuellt!

Styrelsen
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Totalförbud mot katt- och
hundpäls
❘❙❚ Den 28 augusti överlämnade regeringen
sitt lagförslag om straff för den som säljer
eller distribuerar katt- och hundpäls eller
varor som innehåller sådan päls, till Lag -
rådet.

EUs medlemsländer enades den 11
december 2007 om att införa ett förbud
mot att inneha päls från katt och hund
för försäljning, import och export och
produkter som innehåller sådan päls. Upp-
rinnelsen till förbudet är att hundar och
katter i vissa länder avlivas med grymma
metoder vid produktion av pälsvaror.

– Det är mycket bra att en lag kommer
på plats för att motverka denna grymma
hantering av djur, säger jordbruksminister
Eskil Erlandsson. Enligt lagförslaget ska
Jordbruksverket utöva tillsyn över att
lagen följs. I övrigt är det Tullverkets och
Polisens uppgift att beivra överträdelser

mot förbudet. Den som bryter mot för -
budet ska enligt lagen kunna dömas till
böter. Förbudet mot import och export av
pälsvaror omfattas av straffansvar enligt
lagen om straff för smuggling. Lagen
föreslås träda i kraft den 31 december
2008.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

SVS Husdjurssektionen 
kallar till 

ÅRSMÖTE

Fredagen den 7 november 2008
kl 12.30–13.30

Sal O, Undervisningshuset
Ultuna

Sektionen bjuder på lätt lunch!

ÅRSMÖTE 2008
SVS Smådjurssektion 

SVS Smådjurssektion håller 
årsmöte under årets 
Veterinär kongress: 

Fredagen den 7 november kl 12.

Sal L, Undervisningshuset
Ultuna

Sektionen bjuder på 
lunchsmörgås. 

Anmälan och motioner
till årsmötet 

skickas senast den 24 oktober
till lotta.moller@agria.se.

Gamla och nya medlemmar 
hälsas hjärtligt välkomna!

ÅRSMÖTE 
i Slottsbiografen, Uppsala

Sveriges Veterinärförbunds medlemmar kallas till
årsmöte som går av stapeln i Uppsala direkt före
Veterinärkongressens ”get together-party” på
Stockholms Nation, och bara ett stenkast därifrån.

Tid: Onsdagen den 5 november, kl 17 –19

Plats: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6,
Uppsala (cirka 100 meter från lokalen för
Veterinärkongressens ”get together-party”)

Ni som inte haft möjlighet att komma tidigare år –
passa på nu att i samband med årsmötet titta på
denna kulturhistoriska lokal som är en av landets
äldsta bevarade biografer. Det var här som Ingmar
Bergman fick sina tidigaste intryck av film genom
de matinéföreställningar han besökte som barn.

Några av punkterna vid årsmötet: 

• Presentation av kandidaterna till förbunds styrel-
sen och vice ordförande i SVS med möj lighet
att ställa frågor om hur de vill påverka veterinär-
förbundets verksamhet 

• Kungörelse av kandidaterna till fullmäktigevalet 

• Val av förbundets valberedning

Vid årsmötet hålls också parentation. 

Vi räknar med stor uppslutning när årsmötet nu
enligt fullmäktiges önskan har återinförts!

Den 5 november

kl 17–19

Välkomna!
Förbundsstyrelsen
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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 12l-08:Layout 1  08-09-15  13.11  Sida 47



48 N U M M E R  12 • 2008 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

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 MED MUSIK
Sveriges Veterinärförbunds ordförande 
Karin Östensson öppnar årets
Veterinärkongress
Invigningstalare Bengt af Klintberg

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 Using stem cells for the generation of 
in vitro 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 kommar att tat upp syn, undersökningar, ulcera, uveiter, glaukom, tårar

och tårproblem, lins, ögonlock, bulbprolaps. 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  Antibiotika och dermatologi
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 primärproduktionen 
– en utmaning
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
Arja Kautto, SLV KT-K

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

Sal  J

Sal K

Sal  O

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 Examination of the equine cardio -
vascular system
Lesley Young, England

13.45–14.30 Differential diagnosis of murmurs
Lesley Young

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.45 Diastolic murmurs
Lesley Young

15.45–16.30 Equine electrocardiography 
& arrhythmias
Lesley Young

FÖRSÖKSDJURSSYMPOSIUM
Large Animal Experimental Survival Surgery and Related Problems

HÄSTSYMPOSIUM
Kardiologi

LIVSMEDELSSYMPOSIUM
Kontroll från jord till bord – vinst eller förlust?

HUSDJURSSYMPOSIUM
Fruktsamhet i mjölkkobesättningar 

– Uppdatering av ett nygammalt arbetsfält för praktiserande veterinärer
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SPONSOR FÖR GET-TOGETHER-PARTYTHUVUDSPONSORER SPONSOR FÖR SMÅDJURSYMPOSIET

Fredagen den 7 november 2008

Sal L

Loftet

Moderator: Alexandra Vilén

09.00–09.20 Presentation av smådjurssektionens
normgrupp och aktuella normer
Elisabeth Hernblad

09.25–09.55 Ormbett och ormbettsbehandling
Johanna Miemois 

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

Föreläsare:   Berit och Nils Wallin Håkanson,
Regiondjursjukhuset Strömsholm

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

Aulan

SMÅDJURSSYMPOSIUM I
Ögonsjukdomar och behandling med inriktning på hund och katt

Fortsättning från torsdagen.

SMÅDJURSSYMPOSIUM II
Aktuell hund- och kattforskning

HÄSTSYMPOSIUM
Oftalmologi

Moderator: Lena Ström

09.00–09.30 Hästögats 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 Linsens och glaskroppens sjukdomar
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 Ögonbottens sjukdomar
Kristina Narfström

15.00–16.00 Frågestund
Kristina Narfström och Maria Källberg
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Sal K

Sal J

Moderator: Torgny Jeneskog  

09.00–09.45 Inhalationsanestesi
Åse Roos

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

Sal O

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 Kontroll av antibiotika i livsmedel
Ingrid Nordlander, SLV

12.30–13.30 L U N C H
Husdjurssektionens årsmöte med lätt
lunch

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

FÖRSÖKSDJURSSYMPOSIUM
Anestesiologi hos försöksdjur

AKTUELLA INSLAG

HUSDJURS- OCH LIVSMEDELSSYMPOSIUM
Antibiotika till livsmedelsproducerande djur och i livsmedel

VETERINÄRKONGRESSEN 2008

Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela mötet torsdag–fredag 5 000 kr (inkl moms 1000 kr)
En dag 3 050 kr (inkl moms 610 kr)

Pensionärer/långtidssjukskrivna i minst 6 mån
Hela mötet torsdag–fredag 2 500 kr (inkl moms 500 kr)
En dag 1 525 kr (inkl moms 305 kr)

Veterinärstudenter har gratis inträde.

Medlem i Sveriges Veterinärförbund får 37% rabatt
Hela mötet torsdag–fredag 3 150 kr (inkl moms 630 kr)
En dag 1 925 kr (inkl moms 385 kr)

Pensionärer/långtidssjukskrivna medlemmar deltar gratis.

Grupprabatt
Dessutom erbjuder vi ett rabatterat pris till de arbets  -
givare som önskar skicka många veterinärer till årets
Veterinärkongress. För var tionde anmäld person får
en gå gratis!

Förutsättningen för att få denna extra rabatt är att 
faktur an för samtliga del tagare kan skickas till en och
samma adress och att en namnlista för anmälda del -
tagare bifogas. 

Detta erbjudande är även öppet för andra grupper
eller intresseföreningar som kan uppfylla de ovan -
 nämnda förutsättningarna.

Kursavgifter
Differentierade kursavgifter (inkl kompendium) enligt följande. Observera att medlemmar i veterinär  -
förbundet erhåller rabatt (se nedan).
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En djurägare anmälde veterinär 
NN för felbehandling av en häst,
men veterinären bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägarens häst visade symtom på
kolik vid 20-tiden. Han ringde omgående
till veterinär genom distriktsveterinär-
jouren. Veterinären NN var framme hos
hästen vid 22-tiden. Ägaren och hans
hustru fick intryck av att NN var rädd
och inte hade adekvat kunskap. Utan att
förklara varför, gav NN hästen en spruta
med smärtstillande. Sedan tog NN en
slang för att sätta en sond. Hon förde in
slangen halvvägs och drog ut den igen så
fort hästen rörde sig. Detta skedde fem
till åtta gånger vilket fick till följd att
hästen började blöda kraftigt från båda
näsborrarna. 

Djurägaren ringde efter en granne som
kom cirka kl 03.00. I cirka två och en

halv timme hade de betraktat veterinär
NNs passiva, förvirrade och oprofessio-
nella agerande. Dessutom svarade hon
inte på deras frågor. Först när grannen
kom och uppmanade NN att lyssna på
hästen började hon lyssna på andningen
och efter magljud. Sedan slangade hon
hästen med vätska. Under perioden
hade NN för en andra gång givit hästen
en stark dos smärtstillande. Vid tvåtiden
fick de upp hästen och gick med den
cirka en halvtimme. Veterinär NN var
helt passiv. Hästen kollapsade. Djur -
ägarens teori är att hästen sprängdes
invärtes på grund av tarmvred. När NN
kom med sprutan var hästen redan död.
Med facit i hand hade ägaren kunnat
transportera hästen till djursjukhuset

om de hade fått en diagnos av NN på ett
tidigt stadium.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
NN blev uppringd av djurägaren efter kl
22.00. Hon körde omedelbart till djur -
ägaren. När hon kom fram låg hästen och
rullade sig i svåra smärtor. NN frågade
om någon kunde hålla hästen men hon
fick ingen hjälp utan djurägaren och hans
fru stod passiva på avstånd och tittade. 

I ett ögonblick när hästen var stilla
gav NN den 10 ml Cronyxin intrave-
nöst. Detta skedde cirka tio minuter
efter hennes ankomst. Det är inte den
vanliga proceduren för NN eftersom
detta kan dölja allvarliga symtom men
med beaktande av hästens tillstånd var
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ansvarsärende

Ansvarsärende

Kolikbehandling med dödlig
utgång

SVS 
Livsmedelssektion

kallar till 

ÅRSMÖTE
torsdagen den 6 november 2008

kl 16.30

Sal K, Undervisningshuset
Ultuna

Vi bjuder på 
smörgås och dricka!

VETERINÄRKONGRESSEN 2008

Ögonsjukdomar och behandling 
med inriktning på hund och katt
Smådjurssektionen

I samband med Veterinärkongressen erbjuds
möjlighet att räkna ovanstående tvådagars -
 session som kurs inom specialistutbildnings -
programmet Sjukdomar hos hund och katt.

För erhållande av kursintyg krävs föranmälan senast den 24 oktober
2008 till SVS kansli:

Marianne Lundquist, telefon: 08-545 558 27
e-post: marianne.lundquist@svf.se  

Närvarokontroller kommer att genomföras vid flera till fällen under
kongressen, eftersom närvaro under hela kurs tiden blir obligatorisk
för dem som önskar kursintyg.
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hon tvungen att göra så. Hästen svarade
dåligt på behandlingen och fortsatte att
rulla sig med avbrott endast för att resa
sig och springa runt. NN bestämde sig

för att ge den Domesedan för att den
skulle lugna sig så hon kunde undersöka
den och lägga en sond. Ägaren frågade
om han skulle tillkalla grannen, som var
hovslagare, för att denne skulle hjälpa
till att hålla hästen, vilket NN tyckte var
en god idé.

Innan grannen hade kommit hade
NN fått in sonden. Hästen var fortsatt
orolig och fick en mindre näsblödning.
Ägaren klagade på att hon förde in
slangen halvvägs och sedan drog ut den
när hästen rörde sig men utelämnade
hur kraftigt hästen kastade med krop-
pen. Det enda fel NN gjorde var att inte
visa större försiktighet för sin egen
säkerhet. NN var allt annat än passiv
under processen. Kanske ägnade hon
inte ägaren den uppmärksamhet han
önskade men hon hade fullt upp med
hästen. Ägaren blev bekymrad över näs-
blodet. NN förklarade att det var full-
ständigt ofarligt och i sammanhanget
helt ovidkommande. 

Omkring en timme efter att hon hade
kommit till hästen kom grannen, inte
efter två och en halv timme. Hästen var
då inte så orolig längre. De fick upp 
hästen och började gå med den. När de
stannade lade den sig ner och började
rulla. Hästen blev allt lugnare och NN
gjorde en allmän undersökning, dock
inte på uppmaning från grannen.
Hästen var mycket spänd i buken. Vid
auskultation hördes svaga tympaniska
ljud. NN palperade hästen rektalt och
grovtarmen var gasfylld. Det var mörkt
ute och det var därför svårt att få en god
bild av slemhinnorna. Eftersom hästen

inte hade någon reflux och svaga tarm-
ljud bestämde NN sig för att ge vätska
peroralt via mag/svalgsonden. Hon för-
säk rade sig om att sonden låg i matstru-
pen innan hon gav cirka fem liter vatten.
Hästen tog detta bra. Sedan gav hon 20
ml Vetalgin intravenöst. Hela tiden var
målet att få hästen i ett tillstånd som
gjorde det säkert och försvarbart att
transportera den till djursjukhus. NN
uppgav för ägaren att symtomen kunde
tyda på tarmvred. De fortsatte att gå
med hästen. Vid tretiden kollapsade
hästen och NN avlivade den. 

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Mot bakgrund av ärendets karaktär
ansåg sig Jordbruksverket sakna möjlig-
het att ta ställning i sakfrågan. Verket
överlät den veterinärmedicinska bedöm-
ningen åt ansvarsnämnden.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
När det gäller vad som närmare förevarit
vid behandlingen hade djurägaren och
veterinär NN i flera hänseenden helt
olika berättelser. Utifrån dessa uppgifter
är det svårt att dra några säkra slutsatser.
Nämnden konstaterade dock följande.
NN har använt flera läkemedel i kombi-
nation, vilket kan leda till att symtomen
maskerats. NN kunde också ha kontaktat
en mer erfaren kollega när behandlingen
drog ut på tiden. Ansvars nämnden ansåg
dock inte att veterinär NNs agerande
var så allvarligt att det skulle föranleda
någon disciplinär åtgärd. 

JOHAN BECK-FRIIS
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www.drbaddaky.com

Ett rekommenderat dagligt 
kosttillskott för hund, katt 
och häst. 

Dr. Baddakys Fiskolja
OMEGA-3 av högsta kvalitet

Förhandlare: 

Efterlysning!
DU SOM ÄR

INTRESSERAD AV

EXOTISKA 

SÄLLSKAPSDJUR

Föreningen Vexotics har

i ett par år inte haft någon

verksamhet, men ska nu ta

nya tag.Vi vill därför ha kon-

takt med alla veterinärer som

är intresserade av de så kalla-

de udda djurslagen. Du kan

vara en gammal medlem av

Vexotics, likaväl som en ung

nyutbildad veterinär med

intresse för dessa djurslag.

Hör av dig med ett mail till 

gunnel.andersson@swipnet.se

så kommer vi senare att ta

kontakt med dig.

www.vexotics.se
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Effektiva och säkra avmaskningsmedel  
innehållande ivermectin till låga priser!

Jämför gärna priset innan Du skriver ut avmaskningsmedel. Det lönar sig!
Vår målsättning är att alltid erbjuda lägsta pris.

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

Förpackning

50 ml

250 ml

500 ml

6 x 250 ml

450,50 ( 1,80/ml )

201 ( 4,20/ml )

813 ( 1,62/ml )

2263 ( 1,50/ml )

Pris

Priser och förpackningar:
Apotekets prislista februari 2008 (kr).

Pasta oral, 18,7 mg/g till häst

Förpackning

1 x 7,49

2 x 7,49

10 x 

5 x 10 x

158,50 ( 79,25/st )

99,50

622 (62,20/st)

2727,50 ( 54,50/st )

Pris
Oral lösning, 
0,8 mg/ml till får

Förpackning

1L

2,5L

233,50

479

Pris

Pour-On lösning, 
5 mg/ml till nötkreatur

Förpackning

250 ml

1L

2,5L

596,50

195,50

1210,50

Pris

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

L  Ä   K   E   M  E   D  E   L

NYHET!NYHET! Nu till 700 kg häst.

SLU funderar på att bli 
stiftelse
❘❙❚ I november ska en statlig utredning
lägga fram förslag på hur universiteten 
bör associeras till staten. Vid SLU har 
diskussionen om stiftelseuniversitet pågått
länge.

– Redan för drygt ett år sedan började 
vi diskutera om SLU bör ansöka om att
övergå från myndighet till stiftelse på
samma sätt som Chalmers och Högskolan 
i Jönköping, säger universitetsdirektör 
Ulf Heyman till SLUs personaltidning 
Resurs nummer 3/08.

– Att frågan blev aktuell hos oss har 
sannolikt att göra med att fördelarna 
med en annan associationsform är större
för oss än andra. SLUs ledning har valt 
att inte vänta på utredning och eventuell

propo sition utan att i stället fortsätta dis-
kus sio nerna med utgångspunkt från den 
stiftelseform som redan finns och som 
prövats i 14 år. Visar det sig att personal
och studenter är positiva, tänker vi ansöka
om att omvandlas till stiftelse redan i höst,
säger Heyman till Resurs. ■

Sverige får behålla införsel-
regler 
❘❙❚ I ett nyhetsbrev den 3 september kon-
staterar Jordbruksverket att EU-parlamen-
tet och EUs ministerråd beslutat att länder
som har speciella införselregler för hund
och katt (t ex titerkontroll, avmaskning,
karantän) får behålla dessa till den 30 juni
2010. Det betyder att Sverige får behålla
nuvarande införselregler intakta fram till
detta datum.

Vad som sedan händer är oklart i dags -
läget. Expertmyndigheten EFSA har yttrat
sig om reglerna mot rabies, dvärgband-

mask och fästingburna sjukdomar. I nu -
läget verkar man dock i Bryssel inte jobba
för ett fortsatt skydd mot dvärgbandmask,
vilket bekymrar Jordbruksverket. Jordbruks -
departementet och Jordbruksverket arbetar
gemensamt för ett fortsatt krav på
avmask ning. Sverige kommer också att
samarbeta med de övriga fyra länder som
har särskilda krav mot dvärgbandmask
(Finland, Storbritannien, Irland och Malta)
för att få större genomslagskraft. ■

❘ ❙ ❚ noterat

Ny tjänst – ny lön  
– nya anställningsvillkor?
Om du står i begrepp att byta arbete
eller om Du skall tillträda Din första
tjänst kontakta förbundskansliet för
rådgivning innan Du träffar avtal om
anställningen. Ring Amelie Lothigius,
08-545 558 26 eller Anders Lefrell,
08-545 558 25.
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En lantbrukare anmälde veterinär
AA och veterinär BB för felbehand-
ling av en ko. Båda veterinärerna
bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Kvällen den 2 april kalvade en av djur -
ägarens kor. Lite senare började en
annan ko slemma och småtrampa. På
kvällen den 3 april försökte hon känna
om kalven var på väg. Hon fick en känsla
av att allt inte var rätt. Morgonen därpå

ringde djurägaren och talade med veteri-
nären AA om att kon visade tecken på
kalvning: den var kall om hornen, slem-
made mycket men hade inte feber. Det
är bäst att vi kommer och känner på
henne, sa AA.

Veterinären BB kom vid tiotiden. BB
kände på kon och konstaterade att den
inte var öppen: slemmet var inte till-
räckligt tunt och klart och juvret var
inte så fyllt. Djurägaren sade att hon
hade haft kor som kalvat och att juvret
hade fyllt efter kalvningen. BB sade att
det kunde vara en omvridning längre in.
Ägaren sade att kon inte var pigg och
undrade om den kunde ha påverkats av
den andra kon som kalvade. Ja, svarade

BB. Ägaren undrade om man inte
kunde sätta igång kalvningen. Det blir
bara komplikationer, svarade BB. Djur -
ägaren påpekade igen att kon var kall
om hornen, inte pigg men inte hade
någon feber. BB tog temperaturen som
var 38 grader. När han sedan åkte kände
ägaren besvikelse över att BB gjort så
lite.

Fredagen den 7 april var djurägaren

ansvarsärende

Ansvarsärende

Rektalundersökte inte miss-
tänkt livmoderomvridning

Misstanke om pankreatit  
hos hund?

S
K

12
4-

09
08

S
E

Diagnostisering 
i rätt tid med 
pankreasspecifik
lipas: Spec cPL®

* Jämfört med cPLI/GI lab Texas A&M University
** ex. moms

Spec cPL® testas exklusivt hos Vet·Med·Lab!

· Specificitet > 95%*   · Testutförande: Mån - Fre
· Sensitivitet > 95%*   · Material: 0,7-1 ml serum
· Resultat samma dag! · Pris: Endast 345,00 kr**  

Svensk konsulent
Jeanette Särnholm, leg.vet
Tel. 076 828 1228

jeanette-saernholm@idexx.com
Nordic hotline +45 43521228
www.idexx.com
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på apoteket för att hämta ett recept på
selen som hon bett BB om, men det
fanns inte där. Hon fick kontakt med
veterinär BB som ringde in receptet.
Ägaren nämnde då även för BB att kon
inte var pigg men att den åt. Tisdagen

den 11 april ringde hon BB på nytt.
Hon tyckte då att kon blivit uppblåst
och sade att den hade fått olja och mjölk
mot eventuell trumsjuka. BB svarade att
det var kalven som kom upp och vred
sig. Ge olja och mjölk, en halv liter av
varje per dag, sade han. Djurägaren
undrade om man skulle avvakta till kon
fick feber. BB svarade ja.

Kon blev sämre och åt nästan inte
under onsdagen. På fredagen den 14 april
kontaktade ägaren en tredje veterinär,
XX. Väl där sade XX att det var en om -
vridning och att den förra veterinären
borde ha känt det. Kon avlivades ome-
delbart. Den 18 april ringde ägaren till
veterinär AA och sade att de hade fått
avliva kon som BB tidigare hade under-
sökt. AA sade att de skulle återkomma
efter några timmar, vilket aldrig skedde.

VETERINÄR AAs ANFÖRANDE
AA har funderat över vad det är som
läggs honom till last i detta ärende. Kan
det vara att han svarat i telefon? Det vid-
går han i så fall. Kan det alternativt vara
att han inte tillräckligt många gånger
har ringt när han inte fick tag i djuräga-
ren, så vidgår han även detta men inte
att det skulle bero på nonchalans. En
veterinärs vardag i fält kan ibland vara
något kaotisk.

VETERINÄR BBs ANFÖRANDE
Tisdagen den 4 april besökte BB djur -
ägaren då hon tidigare på morgonen
ringt om en ko som inte börjat kalva
trots att tiden var inne. Djurägaren und-

rade om kon kunde ha en livmoderom-
vridning. Han undersökte kon och fann
följande: Gott allmäntillstånd, ej fyllt
juver, temperatur 38,0, bäckenligament
ej slappa, vaginalt kunde en väl kontra-
herad cervix palperas, slemmet i vagina
var segt och inga tecken på omvridning
förelåg. BB konstaterade att kon ännu
inte hade kommit igång med kalvningen.
Han svarade att han inte kunde rekom-
mendera att sätta igång kalvningen på
grund av risk för komplikationer och att
han inte såg någon anledning då tiden
för beräknad kalvning var ungefär vid
tiden för besöket.

Fredagen den 7 april blev BB upp-
ringd av apoteket och fick tala med
djurägaren som påminde honom om att
han hade lovat henne att ringa in ett
recept selen till några kalvar. Hon sade
även att kon inte verkade pigg men att
den åt och inte hade någon feber. De
kom överens om att avvakta något men
att ägaren skulle höra av sig igen om kon
blev sämre eller fick feber.

Tisdagen den 11 april ringde djuräga-
ren och berättade att kon hade trumsjuka.
BB frågade hur kon såg ut för övrigt
samt om den hade feber. Kon hade inte
feber och BBs bedömning per telefon
var att detta handlade om trumsjuka.
Han rekommenderade djurägaren att ge
kon en blandning av olja och mjölk och
höra av sig om kon inte blev bättre eller
om svullnaden kvarstod. Detta var hans
sista kontakt med fallet.

När BB undersökte kon den 4 april
fanns inga tecken på livmoderomvrid-
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ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

 

I Sorbact gel 

Sorbact gel

Finns att köpa hos din grossist!

 
 

Distriktsveterinär 
Hjalmar Håkanssons 

stipendiefond

Enligt stadgarna för den av 
di strikts veterinär Hjalmar Håkansson 

i Ängelholm år 1931 instiftade 
stipendiefonden skall avkastningen

vartannat år utdelas såsom

”belöning åt svensk veterinär, som
genom vetenskaplig forskning inom
veterinärvetenskapen eller praktiska
rön inom veterinäryrket därav gjort

sig särskilt förtjänt”.

Beslut om utdelningen 
skall enligt stad garna fattas av 
veterinärförbundets styrelse.

SVFs medlemmar, föreningar och
sek  tioner inbjuds att lämna förslag 
på mot tagare av stipendiet 2008. 

För slag skall åtföljas av 
motivering till förslagen.

Eventuella förslag på mottagare 
av årets utdelning skall tillställas
förbundsstyrelsen, Box 12 709, 

112 94 Stockholm, 
senast den 17 oktober 2008.
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ning. Om djurägaren anser att BB
behandlat henne nonchalant kan han
bara beklaga detta. Det har inte varit
hans avsikt. BB anser dock att han
utfört undersökningar och behandling i
fallet på ett korrekt sätt. Han har endast
varit i kontakt med djurägaren två gånger,
en för att ringa in det bortglömda recep-
tet och en rörande den misstänkta trum-
sjukan. BB har inte vid något tillfälle
nekat att komma ut till djurägaren. Han
har vid samtliga kontakter uppmanat
djurägaren att kontakta honom igen om
kons allmäntillstånd skulle försämras,
om kon fick feber eller om den insatta
behandlingen inte hade avsedd effekt.

BB delar djurägarens uppfattning om
händelseförloppet men inte veterinär
XXs. BB har endast besökt djuret en
gång. Kon hade vid tillfället inte fyllt
juvret eller slappat bäckenligamenten.

Djurägaren har inte konsulterat honom
om att kon var hängig och inte ville äta.
Detta inträffade enligt djurägarens
beskrivning först onsdagen den 12 april,

dvs efter deras sista kontakt.
BB delar inte Jordbruksverkets tolk-

ning av händelseförloppet, såsom det
kommit till uttryck i verkets yttrande.
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Den vetenskapliga tidskriften Acta Veterinaria Scandinavica, skapad av de nordiska
veterinärförbunden, publicerar sedan den 1 januari 2007 sina artiklar enbart
elektroniskt på Internet. Allt material i tidskriften ligger i sin helhet fritt åtkomligt
på adressen: http://www.actavetscand.com/. Utgivningen finansieras via en avgift
från de publicerade författarna, med de nordiska veterinärförbunden som ekono-
misk garant. 

För aktuellt innehåll och tidigare publicerade artiklar i Acta Veterinaria Scandinavica
hänvisas till hemsidan http://www.actavetscand.com/.

Innehåll i 
Acta Veterinaria Scandinavica

VETERINARY WOUND HEALING ASSOCIATION 
11th ANNUAL SCIENTIFIC MEETING

November 5, 2008, Uppsala
SLU, Ultuna, Loftet

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, Helsingfors; 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; Ulrika Ransjö, hygienöverläkare.

Local organizer: Hans Broström, KV, SLU, hans.brostrom@kv.slu.se, 018-67 13 57, 070-661 64 84.
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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Han har endast varit i kontakt med
djurägaren två gånger. En gång för att
ringa in det bortglömda receptet och en
gång angående den misstänkta trum -
sjukan. Han har inte vid något tillfälle

nekat att komma till djurägaren. Han
har vid samtliga sina kontakter med
djurägaren uppmanat henne att kontakta
honom igen om kons allmäntillstånd
skulle försämras eller om den insatta

behandlingen inte hade effekt. De för-
sämringar av kons allmäntillstånd som
djurägaren beskriver inträffade alla efter
deras sista kontakt tisdagen den 11 april.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Verket ansåg att veterinär BB agerat för-
sumligt i sin yrkesutövning, då han inte
har åkt ut på nytt besök för att under -
söka kon trots upprepade påstötningar
från djurägaren. En misstanke om att
kon hade förlossningsproblem borde ha
väckts hos veterinären då inte kalvningen
kommit igång trots utgången tid och
ingen förbättring kunde ses hos djuret.
Kons lidande har onödigt förlängts
genom BBs rekommendation att avvakta.

Jordbruksverket ansåg inte att veteri-
när AA agerat försumligt i sin yrkesut-
övning.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Livmoderomvridning är en inte helt

60 N U M M E R  12 • 2008 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤

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

Välkommen till 
Nordiskt djurtransportseminarium 

på Elmia 24–25 oktober 2008

Nordiskt djurtransportseminarium har som målsättning att samla
kunskap om hur transporter av djur kan förbättras samt att föra
denna kunskap vidare till både producenter och en bredare publik.
Genom ökad kunskap och förståelse för hur djur reagerar under
transporter kan vi bidra till en ökad djurvälfärd.

Mer info och anmälan se 
www.nordisktdjurtransportseminarium.org
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ovanlig komplikation vid kalvning.
Diagnosen kan bekräftas men inte ute-
slutas vid vaginal undersökning. Vid en
rektalundersökning kan däremot dia-
gnosen som regel uteslutas eller bekräf-
tas. Om man i samband med förmodad
förlossningskomplikation inte genomför
en rektalundersökning bör man uppmana
djurägaren att vara extra uppmärksam på
det fortsatta händelseförloppet och som
veterinär följa upp fallet.

Nämnden ifrågasatte att veterinär BB
inte redan vid sitt besök då han under-
sökte kon även utförde en rektalunder-
sökning. Eftersom BB inte gjorde detta
borde han vid nästa kontakt med djur -
ägaren om kons tillstånd, då kalvningen
fortfarande inte hade kommit i gång, åkt
ut på ett nytt besök. På grund av BBs
agerande har kon utsatts för ett onödigt
lidande.

Beträffande veterinär AA konstaterade
nämnden att han inte befattat sig med

kon på ett sådant sätt att någon kritik
kan riktas mot honom från veterinärme-
dicinsk synpunkt.

Ansvarsnämnden tilldelade veterinär
BB en erinran för att han åsidosatt sina

skyldigheter i sin veterinära yrkesutöv-
ning, medan anmälan mot veterinär AA
inte ledde till någon disciplinpåföljd.

JOHAN BECK-FRIIS
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Nya etiska regler
Den 23 maj 2008 antog LIF nya etiska regler 
för umgänge mellan läkemedelsföretag och 
personal inom djursjukvården.

Ett sunt samarbete främjar alla parter. Regel-

Se under Etik och regelsystem/Branschens 
etiska regelverk.

Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB
Box 17608, SE -118 92 Stockholm, Tel +46 8 462 37 00 Fax +46 8 462 02 92

E-mail info@lif.se   www.lif.se   www.fass.se

Följande djurläkemedelsföretag följer det etiska regelverket: Orion Pharma Animal Health, Boehringer Ingelheim Vetmedica, VetXX Sweden AB, Merial Norden A/S,
Intervet/Schering-Plough Animal Health, Novartis Animal Health, Pharmaxim Sweden AB, Ceva Vetpharma AB, Bayer AB, Elanco Animal Health.

Sep08

Internetbutik med
kostnadsfri webbveterinär

www.djurdoktorn.nu
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SVAR
Röntgenundersökningen visar en rund mjukdels täthet, 
ca 10 cm i diameter i mittabdomen ventralt om L4–L5
(Figur 3a och 3b, svarta pilar), till höger om mittlinjen
(Figur 4, svarta pilar). Denna förskjuter tunntarmarna i
kranial riktning. Lindrigt nedsatt serosadetalj ses precis
kaudalt om denna mjukdels täthet, vilket kan tyda på små
mängder fri abdominal vätska. Resten av buken har en
normal serosadetalj. Vänster njure har en jämn utlinje -
ring, men ett onormalt bulande utseende i den kaudala
polen i framför allt lateralprojektionen (Figur 3a och 3b,
vit pil). I övrigt ses gas i ventrikeln, enstaka tunntarmar
samt kolon. Ventrikeln ger intryck av att ha en något kranial
lutning, vilket kan tyda på att levern är mindre än nor-
malt. Hunden har generaliserad ventral spondylosis defor-
mans i thorakolumbalryggen.

Konklusionen från röntgenundersökningen är att hun-

den har en mjukdelstäthet i höger sida av mitt abdomen,
som kan representera en massa i mjälten, höger njure
alternativt en massa i omentet eller tarmsegment. Den
bulande kaudala delen av vänster njure tyder på att det
kan finnas en massa även där.

DISKUSSION
Med tanke på rasen, åldern och de multipla kutana 
knutor hunden har, som vid tidigare histopatologisk
undersökning visat sig vara dermatofibros, kan renalt 
cystadenokarcinom vara en möjlig diagnos, även om
annan cystisk njursjukdom (PKD), neoplasi, granulom,
hematom etc inte kan uteslutas. 

För att vidare undersöka dessa förändringar genomför-
des en ultraljudsundersökning av buken. I Figur 5 ses en
kraftigt förstorad höger njure som innehåller multipla
fokala och konfluerande anekoiska till hypoekoiska struk-
turer. Dessa representerar mest sannolikt cystiska struktu-
rer. Njuren är så stor att den inte får plats i en bild. Den
är totalt ca 17 cm lång. Den normala kortikomedullära
uppdelningen kan bara knappt anas då hela njurparen -
kymet är genomsatt av de vätskefyllda förändringarna. 

Vänster njure var ca 10 cm lång. I kaudala delen av
vänster njure sågs två större anekoiska fokala områden

Vilken är din diagnos? – Svar

FIGUR 3A OCH 3B. Massa i mittabdomen (svarta pilar) som
representerar en markant förstorad höger njure. Kaudala
polen på vänster njure har en bulande utlinjering (vit pil).
Den kaudala delen av mjälten ses ventralt om den för -
storade högernjuren (Figur 3b, vitt pilhuvud).

FIGUR 4. VD-projektion av samma hund som i Figur 3.
Fokalt bulande mjukdelstäthet ses kaudalt på vänster
njure (vit pil). Höger njure är kraftigt förstorad och 
oregelbundet utlinjerad (svarta pilar).

SVT 12l-08:Layout 1  08-09-15  13.11  Sida 62



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  12 • 2008 63

(ytterligare cystiska strukturer). Den största av dessa var ca
3,3 cm stor. Förändringarna sågs bilateralt men mest ut -
talat i höger njure. Den mjukdels täthet som ses kaudalt i
mittabdomen representerar alltså höger njure. Vid ultra-
ljudsundersökningen kunde man även se att mjälten hade
en normal ekogenicitet och storlek men innehöll ett par
millimeterstora svagt hypoekoiska processer samt ett par
hyperekoiska fokala områden. Levern hade normal ekoge-
nicitet och till synes normal storlek men innehöll flera
svagt hypoekoiska områden, upp till ca 1,4 cm i diameter,
med varierande storlek (Figur 6). 

Förändringarna i lever och mjälte kan representera fokala
nodulära hyperplasier, ett vanligt bifynd hos äldre indi -
vider. Primär eller sekundär neoplasi kan dock inte ute-
slutas. Kaudalt om höger njure sågs en mindre mängd
hypoekoisk fri abdominal vätska, som korresponderar till
det område med nedsatt kontrast som sågs på lateralpro-
jektionen. 

Ultraljudsundersökningen förstärkte misstanken om
renalt cystadenokarcinom. Med tanke på de fokala proces-
serna i lever och mjälte kan metastaser inte uteslutas. Detta
ses hos ca 50 procent av hundarna med denna sjukdom.  

Renalt cystadenokarcinom är en sjukdom som kan
drabba framför allt äldre schäfrar. Förändringarna ses all-

tid i båda njurarna. Många (ca 30 %) av hundarna har
samtidigt multipla kutana knutor i form av derma tofibros
och tikarna har ofta leiomyom i uterus. För ytterligare
information om sjukdomen kan följande litteratur
rekommenderas.

L i t t e r a t u r

Lium B & Moe L. Hereditary multifocal renal cysta deno -carcinomas
and nodular dermatofibrosis in the German shepherd dog:
macroscopic and histopatho logic changes. Vet Pathol, 1985, 
22, 447–455.

Moe L & Lium B. Computed tomography of hereditary multifocal
renal cystadenocarcinomas in German shepherd dogs. 
Vet Radiol Ultrasound, 1997, 38, 335–343.

Moe L & Lium B. Hereditary multifocal renal cystadeno -carcinomas
and nodular dermatofibrosis in 51 German shepherd dogs. 
J Small Anim Pract, 1997, 38, 498–505.

FIGUR 5. Ultraljudsbild som visar multipla fokala och kon-
fluerande anekoiska till hypoekoiska strukturer i del av
höger njure.

FIGUR 6. Ultraljudsbild av levern. I levern som har ett milt
heterogent ekomönster ses ett flertal svagt hypoekoiska
samt hyperekoiska fokala processer i varierande storlek.
Det kan utifrån en ultraljudsundersökning inte avgöras
om detta representerar neoplasi eller fokala nodulära
hyperplasier, som är ett vanligt bifynd hos äldre hundar.
Biopsi är därför nödvändigt för verifiering av diagnos.

Parasit orsak till dödlighet
hos grönfinkar
❘❙❚ Undersökningar vid SVA visar att den
ökade dödligheten hos grönfinkar och
bofinkar som noterats under juli och
augusti (se Månadens Epiztel, SVT 11/08)
orsakas av en parasit. Parasiten är en

encellig flagellat, troligen av arten Tricho -
monas, som orsakar inflammationer i
svalg och kräva.

SVA har fått in ett antal grönfinkar och
bofinkar för undersökning. Huvudfyndet
vid obduktion är en kraftig inflammation 
i svalg och kräva. Vid bakteriologiska
undersökningar påvisas Escherichia coli-
bakterier, men dessa bakterier brukar 
normalt sett inte orsaka så kraftiga 
skador på så många fåglar samtidigt. Från

helt nydöda finkar har dock nu encelliga
flagellater påvisats i den inflammatoriska
vävnaden, och troligen rör det sig om 
trikomonasparasiter vilka bedöms vara
grundorsaken till skadorna, som sedan
sekundärinfekteras med kolibakterier 
och resulterar i en allmäninfektion och
snabb död.

Källa: Pressmeddelande från SVA den 
25 augusti. ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Ett komplett, rätt utskrivet manus
har den kortaste vägen till publice -
ring. Det underlättar därför för alla
parter att författare i SVT följer tid-
ningens skrivanvisningar redan från
början. Artikeln ger en kortfattad
vägledning i hur redaktionen vill 
ha manus uppställda.

ARTIKLAR TILL SVT 
Svensk Veterinärtidning är ett forum för
alla veterinärer och veterinärstudenter.
Artiklar bör därför vara koncentrerade
och utformade så att de är intressanta
och förståeliga för flertalet veterinärer,
oavsett specialitet. 

Manus som sänds till SVT bör inte ha
publicerats hos annan svensk tidskrift,
åtminstone inte i samma form. Svenska
sammanfattningar av författarens artik-
lar i utländska specialtidskrifter är dock
alltid välkomna. 

En artikel i SVT bör inte vara längre
än fem trycksidor, vilket motsvarar ca
22 000 tecken inklusive blankslag. Skriv
gärna kortare. Insändare och debattin-
lägg bör normalt inte överstiga ca 6 000
tecken, inklusive blankslag. 

DETTA SKA VARA MED! 
Manuskript som är ofullständiga måste
kompletteras, och kan komma att retur-
neras till författaren. Detta försenar
publicering. Se därför till att följande
punkter finns med: 

Rubrikförslag och ingress
Rubrikförslaget bör innehålla nyckelord
som underlättar för läsaren. Kom ihåg
att utrymmet är begränsat och skriv
korta rubriker. Långa rubriker måste
normalt kortas ner av redaktionen.

Ingressen ska vara en sammanfattning
av väsentliga fakta i artikeln. Den bör
inte vara längre än 80 ord och nyheter
och kliniska konsekvenser ska betonas.
Redak tionen kan korta ner eller ändra

ingressen om den inte
uppfyller dessa krav.

Författarpresentation
Författarens för- och efter-
namn, vetenskapliga titel och
fullständiga adress skrivs i denna
ordning. Är författarna fler, presen-
teras namnen i den ordning författarna
kommit överens om. 

För att få kallas författare ska man ha
deltagit så mycket i hela arbetet att man
ensam kan svara för innehållet, t ex i en
offentlig debatt. 

Mellanrubriker 
Artikeln bör förses med förslag till mel-
lanrubriker med jämna mellanrum.
Dessa underlättar läsningen och belyser
arbetets uppläggning. 

Summary 
Alla granskade vetenskapliga artiklar ska
ha en kort sammanfattning på engelska.
Denna ska ha mellanrubriken ”Sum -
mary” och en engelsk översättning av
huvudrubriken som underrubrik.  

SLUTGILTIGT MANUS OCH
GRANSKNING
Insänt manus ska vara slutgiltigt.
Manuskriptet tillsänds redaktionen 
digitalt via e-post eller på diskett/CD.
Redaktionen använder formatet Word
för PC, men kan konvertera text från
andra format. Manuskript som inte
skickas i elektroniskt format kan inte
behandlas av redaktionen.

Insända veterinärmedicinska artiklar
granskas av SVTs veterinära redaktörer
samt av en eller flera referenter som ut -
ses av redaktionen. Bedömningen består
av en granskning av arbetets allmänna
kvalitet, nyhetsvärde, utbildningsvärde
och presentation. 

När sakinnehållet i en artikel slut -
giltigt godkänts går manuskriptet till
redaktionell bearbetning. Redigeringen
omfattar översyn av språk, terminologi,
rubriker, disposition, klarhet i fram -

ställningen, litteraturhänvisningar samt
figurers och tabellers utformning.

SKRIVREGLER
Texten skrivs på dator (Word-format
eller Word-kompatibelt format). Hand -
skrivna manus returneras normalt.

Medicinska facktermer ska stavas
enligt den senaste utgåvan av ”Medi cinsk
terminologi” av Bengt I Lindskog (Nor -
diska bokhandelns förlag). För läkemedel
ska generiska namn på svenska användas.

Undvik alla förkortningar i löpande
text, skriv ut orden i stället. Fotnoter
och addenda ska också undvikas, skriv
hellre inom parentes i texten. 

Latinska namn på mikroorganismer
skrivs ut helt första gången de nämns i
texten, och skrivs sedan bara med versal
första bokstav på släktnamnet och art-
namnet helt utskrivet i gemener. OBS
att ingen punkt ska sättas efter släkt-
namnets förkortning. Exempel: E coli.

Provvärden ska vara fullständiga, med
enheter. Ange även gärna normalvärden.
SI-enheter bör användas.

FIGURER
Figurer kan bestå av fotografier, digitala
bilder, diagram, teckningar, röntgenbil-
der, EKG-remsor etc. Samtliga illustra-
tioner ska vara märkta med figurens
nummer (i den ordning de nämns i 
texten), inklusive digitala figurer där
bild filen ges ett namn som motsvarar
figurens nummer. 

Författarna ansvarar för att illustra-
tionsmaterial är fritt för publicering
utan kostnad för tidningen. Kommer
illustrationen från någon annan skrift
måste författaren inhämta tillstånd från
denna. Om bildmaterialet inte är kost-

Författaranvisningar för 
Svensk Veterinärtidning
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nadsfritt ska bildpris och upphovsman
klart anges.

Fotografier ska vara skarpa för att
kunna användas. Digitala bilder ska helst
vara i jpg- eller tif-format, med så hög
upplösning som möjligt. OBS att digitala
bilder måste bifogas som separata filer i
ett bildformat. Bilder inklippta i word-,
powerpoint- eller andra dokumentfor-
mat går inte att använda som original
för publicering.

Figurtexter
Varje figur förses med en särskild text
som kan läsas oberoende av framställ-
ningen i artikeln. Samtliga figurtexter
samlas på en separat sida. Figurtexterna
numreras på samma sätt som figurerna i
den ordning de nämns i texten, och kal-
las alltid ”Figur 1, Figur 2” etc, oavsett
om det rör sig om ett fotografi, ett dia-
gram eller något annat.  

TABELLER
Redovisa inte ett material i både artikel-
text och tabeller! Låt tabellen verka själv-
ständigt om den är motiverad. 

Varje tabell skrivs på en separat sida
och förses med en kort förklarande text.
Det ska dock vara möjligt att förstå
tabellens innehåll enbart genom att läsa
tabelltexten, hänvisning till löptexten i
artikeln för tabellförklaring godtas inte.
Tabellerna numreras i den ordning de
kommer i texten.

ETISKT TILLSTÅND 
I de fall inskickade vetenskapliga arbe-
ten innefattar moment som kräver till-
stånd från en djurförsöksetisk nämnd,
bör det framgå i artikeltexten att till-
stånd har sökts och beviljats av sådan
nämnd. Oavsett om detta skrivs in i
artikeltexten eller inte, vill redaktionen
alltid ha en försäkran om att eventuella
djurförsöksetiska tillstånd är beviljade
innan publicering kan ske.

LITTERATURREFERENSER
Referenser i löpande text utmärks med
siffror inom parentes. Referenserna
numreras efter bokstavsordningen i refe-
renslistan, inte i den följd de nämns 
i artikeln. Egna, opublicerade observa -
tioner eller personliga meddelanden
numreras inte utan nämns endast inom
parentes i texten (Sven Svensson, Upp -
sala, pers medd 2007). 

SVT publicerar normalt inte mer än
25 referenser i en referenslista. För fat tare
som av vetenskapliga skäl måste över-
skrida denna gräns bör sända in dels en
komplett litteraturlista (avsedd för
granskaren), dels en förkortad version
för publicering. I tidningen anges att
den fullständiga referenslistan kan rekvi-
reras från huvudförfattaren. 

Uppställningen av referenser i refe-
renslistan ska följa riktlinjerna för
International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE), vilka återfinns

på hemsidan www.nlm.nih.gov/bsd/
uniform_requirements.html. I korthet
ska data i en tidningsreferens ordnas på
följande sätt: Referensnummer, författa-
rens efternamn samt initialer till för-
namn, artikelns rubrik, tidskriftens eller
bokens namn, utgivningsår, volym/num -
 mer, första sida–sista sida. Tidskrifters
namn ska förkortas enligt den senaste
upplagan av ”List of Journals Indexed
for Medline” (National Library of
Medicine).

En bokreferens ställs upp på liknande
sätt: Referensnummer, kapitelförfattar-
nas efternamn och initialer (utan punk-
ter emellan), kapitelrubrik, ”I:” eller
”In:” samt efternamn och initialer på
bokens redaktör(er) följt av ”red” eller
”ed(s)”, bokens titel, förlagsort, förlag,
tryckår och slutligen sidnummer.

LYCKA TILL! 
Om författare till SVT begrundar och
tar till sig dessa regler kommer publice -
ring av material till tidningen att gå
snabbt och smidigt. Meningen med reg-
lerna är inte att avskräcka skribenter,
utan tvärtom att underlätta för alla som
är inblandade i en artikels tillkomst. Det
finns mycket som ännu inte är nedteck-
nat, så fatta datorn och börja skriv. 

Lycka till från SVTs redaktion!                                 

JOHAN BECK-FRIIS

Chefredaktör

Utlysning av stipendium ur 

Rasehorns stipendiestiftelse
Rasehorns stipendiestiftelse för katter utlyser härmed
ett eller flera stipendier på ett sammanlagt belopp av 
30 000 kronor. Medlen delas ut till personer som genom
forskning eller annan verksamhet verkar för förbättrad
hälsa eller välfärd för katten, eller som verkar för ett
stärkande av kattens roll i samhället.

Ansökan om medel ur Rasehorns stipendiestiftelse 
för katter ska ske skriftligen (maskinskriven text, hand -
skrivna ansökningar beaktas inte), med en beskrivning
på maximalt 2 A4-sidor över hur stipendiet är tänkt att
användas. En budget för det tilltänkta projektet ska
också redovisas i ansökan. Ansökningar som rör bidrag
till löpande verksamhet (katthem, djurskydds  organisa -

 tioner etc) måste åtföljas av minst två referenser till
utomstående personer/organisationer som kan intyga
om en seriös verksamhet.

För den/de stipendiater som erhåller medel, kräver 
stiftel sen en skriftlig redogörelse av projektets genom -
 förande senast ett år efter medel betalats ut.

Den skriftliga ansökan skickas till: Rasehorns stipendie -
stiftelse för katter, c/o Sveriges Veterinärförbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm. 

Ansökan måste ha inkommit senast 1 november 2008
för att beaktas.
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➤

SVENSKA

■ Nya
24–25/10 -08. NORDISKT DJURTRANSPORT-
SEMINARIUM arrangeras i Jönköping av
Nordiska ministerrådet. Info: 
www.nordisktdjurtransportsemina-
rium.org (se annons i denna tidning)

2–3/12 -08. KURS OM DJURHÄLSOARBETE

I AMS arrangeras i Skara av Svensk
Mjölk. Info: Håkan Landin, 
Svensk Mjölk, 070-3502482,
hakan.landin@svenskmjolk.se 
(se annons i denna tidning)

■ Tidigare publicerade
29/9 -08. KURS I HUR MAN TAR HD- 
OCH ED-BILDER, Helsingborg. Arr:
Svenska Kennelklubben och VeTA-
bolaget (SVT 10/08)

30/9 -08. KURS I HUR MAN TAR HD- 
OCH ED-BILDER, Göteborg. Arr: 
Svenska Kennelklubben och VeTA-
bolaget (SVT 10/08)

2–4/10 -08. KURS I HJÄRTSJUKDOMAR

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

7/10 -08. KURS I HUR MAN TAR HD- 
OCH ED-BILDER, Uppsala. Arr: Svenska
Kennelklubben och VeTA-bolaget
(SVT 10/08)

9–10/10 -08. KURS OM OPTIMAL ANTI -
BIOTIKA 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)

kongresser
& kurser

Veterinærinstituttet er et nasjonalt forskningsinstitutt innen mattrygghet, dyrehelse
og fiskehelse med forvaltningsstøtte til myndighetene som primæroppgave.
Veterinærinstituttets virksomhet skal ha sin basis i forskning og utvikling og omfat-
ter blant annet laboratoriediagnostikk og -analyser, beredskap, overvåking, risiko -
vurdering og referansefunksjoner. Veterinærinstituttet skal støtte departementene
og andre forvaltningsorganer i arbeidet med å sikre trygge matvarer og god fiske-,
skjell- og dyrehelse. Instituttet omfatter hovedlaboratorium i Oslo og regionale
laboratorier i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø med til sammen 
ca 350 ansatte. Se også Veterinærinstituttets hjemmeside www.vetinst.no.

Ved Veterinærinstituttet er det ledig åremålsstilling som

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Administrerende direktør skal lede og videreutvikle Veterinærinstituttet
som forskningsinstitutt og beredskapsinstitusjon, og har hovedansvaret
for strategisk, administrativ og faglig ledelse av virksomheten i tråd med
vedtak og føringer fra styret og eierdepartementene.

Vi søker en leder med veterinærfaglig eller annen biologisk utdannelse og
med vitenskapelig kompetanse, minimum på doktorgradsnivå. Ved kom -
mende bør ha spesialkompetanse innen ett eller flere av instituttets tre
kjerneområder: dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet. Bransjekunnskap
og nettverksrelasjoner til relevante nasjonale og internasjonale institu sjo-
ner og organisasjoner vil bli vektlagt. 

Det kreves gode resultater fra ledelse innen samme eller lignende virksom-
 het. Resultater som viser evne til samarbeid og lagarbeid, tydelighet i
ledelsesfunksjonen og evne til å motivere og utvikle medarbeidere vil bli
vektlagt spesielt. Det forutsettes at søkeren har gode kommunikasjonsev-
ner skriftlig og muntlig. Som leder må du ha evne til strategisk tenking og
kunne bidra til å videreutvikle en positiv og dynamisk organisasjonskultur. 

Administrerende direktør tilsettes på åremål for 6 år. Tilsettingen kan 
forleng es med ytterligere en periode etter ny utlysing. Lønn etter avtale.
Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Veterinærinstituttet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-
bedrift). Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, et godt arbeidsmiljø, og medlem-
skap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og mulighet for
gunstig lån.  

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet
i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert
alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrer-
bakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke
stillingen. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styrets leder,
fylkesmann Oddbjørn Nordset, tlf. +47 74 16 84 15 eller +47 905 20 456.  

ISCO Group bistår styret i rekrutteringsprosessen og henvendelser kan
også rettes til partner Geir Fottland, tlf. + 47 22 06 87 00. 

Søknadsfrist: 10. oktober 2008

Søknad med CV bes registrert på nettstedet www.iscogroup.no. 
Søknaden og kopier av vitnemål og attester kan også sendes pr. post til:
ISCO Group, Postboks 7193 Majorstuen, 0307 Oslo.
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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)

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)

5/11 -08. VETERINARY WOUND HEALING

ASSOCIATION 11TH ANNUAL SCIENTIFIC

MEETING, Uppsala. Arr: Veterinary
Wound Healing Association i sam -
arbete med SLU 
(SVT 11/08) 

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)

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

HUND OCH KATT, Lund. Arr: SPUV 
(SVT 10/08)

25/11 -08. KVÄLLSSYMPOSIUM OM SMÅ -
DJURSVACCINER, Stockholm. Arr: Intervet
Schering-Plough Animal Health 
(SVT 10/08) 

26/11 -08. KVÄLLSSYMPOSIUM OM SMÅ-
DJURSVACCINER, Göteborg. Arr: Intervet
Schering-Plough Animal Health 
(SVT 10/08)

26–27/11 -08. KURS I RÖNTGENDIAGNOSTIK

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

27/11 -08. KVÄLLSSYMPOSIUM OM

SMÅ DJURSVACCINER, Lund. Arr: Intervet
Schering-Plough Animal Health 
(SVT 10/08) 

28–29/11 -08. KURS I IMMUNOLOGI, GRUND.
Arr: VeTA-bolaget. Info: 
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Veterinärassistenter sökes
Landslagsveterinär Jonas Tornell söker två veterinärassistenter till
sin klinik i Spannarp utanför Ängelholm. Verksamheten är inriktad
på diagnostik och behandling av tävlingshästars problem både
inom rid- och travsport.

Vi lägger stor vikt vid att du verkligen älskar att arbeta med hästar
samt är seriöst intresserad av att vidareutveckla dig inom bl a 
ultra modern bilddiagnostik.

Sex timmars arbetsdag samt stalltjänst en helg per månad.
Avtals enlig lön. Tillträde 1 oktober. 

Skriftligt svar med referenser sänds till Jonas Tornell Veterinär AB,
Spannarpsvägen 96, 262 95 Ängelholm.

För mer information – ring 042-531 65.

Vi söker Dig som är djurslagsspecialiserad och vill utveckla Dig
vidare i en djursjukhusmiljö där höga yrkesambitioner och person-
lig patientkontakt går hand i hand. Om Du inte är specialist men
har ett brinnande intresse för att utvecklas till en duktig smådjurs-
veterinär är Du också välkommen att söka. Vi har möjlighet att
erbjuda en utbildningsplats.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Jourtjänstgöring
ingår. Tillträde december 2008.

Ansökan skickas till Hallands Djursjukhus, 310 50 SLÖINGE eller
e-mail: kristina.widmark@hallandsdjursjukhus.se senast 2008-10-15.

VETERINÄR 
till
Smådjursavdelningen
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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)

8–9/12 -08. LAPAROSKOPIKURS, Linköping.
Arr: RGB Education, Djurdoktorn i
Östergötland AB, Scandivet och Karl
Storz (SVT 10/08)

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar Du
på Vet Agendas hemsida: 
www.vetagenda.com och på British
Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

■ Tidigare publicerade
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)

27–28/9 -08. EQUINE DENTISTRY DAYS, 
St Florian och Tillysburg, Österrike
(SVT 10/08)

4–5/10 -08. EQUINE DENTISTRY DAYS,
Weilerswist-Mueggenhausen och Bonn,
Tyskland (SVT 10/08)
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Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlems -
antal har ökat elva år i rad och vid årsskiftet hade LRF drygt 168 000 personmedlemmar. Gemensamt för flertalet av
medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa
företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är
därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Näringspolitisk expert
djurhälsa och smittskydd

LRF har satt upp ett mål om att skapa konkurrenskraftiga
villkor inom svensk djurhållning så att bondens konkur-
renskraft stärks. För att uppnå detta krävs bland annat
ett gott hälsoläge hos svenska djur. LRF arbetar därför
tillsammans med andra inom näringen för att nya djur-
sjukdomar inte ska introduceras i Sverige. Vi verkar även
för att redan förekommande djursjukdomar förebyggs
och hanteras så att konkurrenskraften stärks. 

För att uppnå dessa mål söker LRF en person med djup
sakkunskap, arbetslivserfarenhet inom området, ett brett
nätverk och stor initiativförmåga. Du som söker är tro-
ligtvis en veterinär, agronom eller har annan relevant
akademisk utbildning. Erfarenhet från myndighetsarbete
är en merit. Du kommer att arbeta nära LRF:s experter
på djurskydd, tillsyn, livsmedelssäkerhet och foder samt
djurslags  handläggare. Du skall vara utåtriktad, engagerad
i ditt arbete, inriktad på att samarbeta med andra yrkes -
kategorier och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du
får ansvar för att ett antal frågeställningar löses på ett
bra sätt för lantbrukarna och samhället i övrigt och att
vara drivande och omdömesgill är viktigt.

Arbetet innebär mycket kontakter inom lantbruksnäringen,
med myndigheter och departement. Kvalifi cerade analy-
ser, sammanställning av underlag och remisshantering
är viktiga delar av arbetet, liksom att i olika samman-
hang representera LRF inom sakområdet. Syftet är ofta
att påverka regelverk och dess tillämpning. Arbetet inne-
fattar också att verka på EU-nivå och internationellt.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med till  -
träde från den 1 november eller enligt överenskommelse.
Placeringsorten är Stockholm. Sista ansökningsdatum 
är den 31 oktober 2008 och din ansökan skickar du till
lena.nettelstad@lrf.se eller LRF, Lena Nettelstad, 105 33
Stockholm. Vi kommer att intervjua löpande och kan
komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdatum.

För frågor kontakta Sten-Olof Dimander, 08-787 51 13,
eller enhetschef Anna Tiberg, 08-787 50 24, som blir din
närmaste chef.
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6/10 -08. NORDISKT VACCINSYMPOSIUM,
Gardermoen, Norge (SVT 10/08)

6–7/10 -08. APPLYING REGENERATIVE

THERAPIES FOR TENDON AND JOINT CAUSED

LAMENESS OF HORSES, Bonn, Tyskland
(SVT 10/08)

7/10 -08. NORDISKT VACCINSYMPOSIUM,
Helsingfors, Finland 
(SVT 10/08)

11–12/10 -08. PRACTICAL WORKSHOP IN

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

15–16/10 -08. KURS I GASSANESTESI OG

SMERTELINDRING AV LABORATORIEDYR,
Haukeland sykehus, Bergen, Norge
(SVT 10/08)

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

ROYAL CANIN SA är Europas ledande tillverkare av kvalitetsfoder för hund och katt och  

 

Royal Canin Sverige AB är marknadsledande inom den  
svenska fackhandeln (hund-kattbutiker, zoobutiker etc) avseende 
såväl hund- som kattfoder och vi har under de senaste åren haft 
en mycket stark expansion i försäljning av dietfoder och frisk-
foder till veterinärer.

Till vårt svenska kontor i Hisings-Backa (Göteborg) söker 

vi en veterinär med särskilt intresse för  

nutrition hos hund och katt

Du är:
• Veterinär med stor erfarenhet i kliniskt arbete med smådjur (hund  
och katt). Du håller en yrkesmässig hög standard.
• Du är van att arbeta självständigt och i ett högt tempo. Du tycker  
om att samarbeta, är mycket socialt kompetent och duktig på att 
knyta nya kontakter.

Du har:
• Du har ett stort intresse inom nutrition hos hund och katt
• Intresse utöver ditt yrke i hund och/eller katt
• Du har erfarenhet och intresse av att utbilda internt och externt.
• Du har ett stort nätverk och ett gott rykte bland Sveriges veterinärer
• Goda kunskaper i engelska (kunskaper i franska är meriterande)
• Ledaregenskaper
• Datorvana
• Körkort
• Humor !

Du ska:
• Tillsammans med veterinärgruppen som består av säljchefen,  
4 konsulenter och en marknadskoordinator utveckla försäljningen 
av Royal Canins diet- och friskfoder på den svenska veterinär-
marknaden
• Utveckla och delta i utarbetningen av kommunikations- och 
informationsmaterial
• Ge foderrekommendationer till veterinärer och konsumenter
• Vara en del av den grupp som håller interna och externa  
utbildningar i hela Sverige 
• Delta i utställningar, möten och seminarier
• Tillsammans med säljchefen vara Sveriges representant för 
Royal Canins veterinäravdelning i Frankrike

• Ett spännande, utmanande arbete inom ett område som kän-
netecknas av snabb utveckling och tillväxt.
• Du kommer att jobba med ledande hund- och kattmänniskor och 
få en unik möjlighet till utveckling inom nutrition i en internationell 
miljö.

Tjänsten omfattar arbete vissa helger och många resor  

Närmare upplysningar lämnas av 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 den 31 oktober 2008. 
Märk kuvertet: Jobbansökan - Veterinär.
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Klinikchef SMÅDJUR

Samarbetspartner HÄST

Kullaviksveterinären utvidgar sin verksamhet söder om Göteborg 
i nya lokaler och söker därmed två veterinärer (delägare).

Verksamheten kommer att drivas i ett nytt koncept i nära sam  -
arbete med Blå Stjärnan och större hästklink. Därmed ges goda
möjligheter för vidareutveckling både inom veterinärmedicin samt
affärsutveckling för rätt person. 

Läs mer på www.kullaviksvet.se eller ring
• Johan Anstrén, VD Kullaviksveterinären, 0705-931039
• Christer de Flon, VD Blå Stjärnans Djursjukhus Göteborg, 

0739-888850
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VETERINARY CHIROPRACTIC COURSE

– MODULE I SACROPELVIC, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/08)

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,
Luxemburg (SVT 3/08)

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

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE II
THORACOLUMBAR, Sittensen, Tyskland
(SVT 8–9/08)

6–7/12 -08. KURS I ANVÄNDNING AV

GASANESTESI, Viul, Norge 
(SVT 2/08)

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

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE III CERVICAL,
Sittensen, Tyskland 
(SVT 10/08)
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Ingen fråga 
om cancer är 
för konstig.
020-222 111 

Cancerfondens informations- 
och stödlinje, öppet mån–fre 
kl. 09.00–16.30. 

infostodlinjen@cancerfonden.se

GENOPSLAG

Resident i Intern Medicin, 
Mindre Husdyr
Det Biovidenskabelige Fakultet

Ved Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, Det Biovidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet ønskes en 3-årig uddannelsesstilling som resident 
inden for området Intern Medicin, Mindre Husdyr, besat fra d. 1. november 
2008 eller snarest derefter. 

Uddannelse og kvalifikationer
Uddannelsen vil ske i henhold til de retningslinier og krav, der er etableret af 
The European College of Veterinary Internal Medicine. Residentens arbejde 
vil med reference til residencykoordinatoren hovedsagelig bestå i opgaver 
i forbindelse med kliniske rotationer i intern medicin og med et fokus på 
klinisk ernæring. Residenten må påregne at skulle dække aktiviteter via 
Hill’s Pet Nutrition Inc. i omfang af ca. 2 uger årligt. Stillingen kan søges 
af kandidater med veterinær kandidateksamen, dansk autorisation samt et 
minimum af et års generel klinisk erfaring på en universitetsklinik eller en 
tilfredsstillende tilsvarende erfaring fra privat specialiseret mindre husdyrs 
praksis. Ansøgere, der har dokumenteret erfaring indenfor mindre husdyrs 
intern medicin vil blive foretrukket.

Ansøgningsfristen er den 10. oktober 2008 kl. 12.00.

Det fulde stillingsopslag med yderligere oplysninger om stillingsindhold, kva-
lifikationskrav samt formkrav til ansøgningen kan hentes på www.life.ku/job

Københavns Universitet er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. KU er med cirka 37.000 
studerende og 7.500 medarbejdere det største universitet i Norden og - ifølge en international 
undersøgelse - det ottendebedste universitet i Europa. www.ku.dk
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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. THE ORIGINAL BASIC VETERI -
NARY CHIROPRACTIC COURSE – MODULE IV
EXTREMITIES, Sittensen, Tyskland 
(SVT 10/08)

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)

25–29/3 -09: THE ORIGINAL BASIC VETERI -
NARY CHIROPRACTIC COURSE – MODULE V
INTEGRATED, Sittensen, Tyskland 
(SVT 10/08)
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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

Länsstyrelsen Östergötland är regeringens länskontor, med uppdrag att aktivt bygga ett hållbart samhälle för nuva-
rande och kommande generationer östgötar. Det gör vi genom arbete med planering, utveckling och uppföljning inom 
många sektorer. En av våra viktigaste uppgifter är att vara länken mellan de som bor i länet och de som styr vårt land.

Mer om tjänsten på vår webbplats

Länsstyrelsen Östergötland söker

Länsveterinär
med intresse för ledarfrågor 

Sista ansökningsdag 6 oktober                         
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”Hon kan inte skita!”, skrek hon i telefonen med gäll röst.
”Vem kan inte vadå?”, frågade jag yrvaket samtidigt som jag
sträckte mig efter väckarklockan. Den visade på tio minuter
över fem. ”Katta så klart! När kan han komma?”.

Jag försökte förklara för den unga damen i telefonen att jag
inte kunde åka ut på landet för att behandla en katt, allra
minst klockan fem på morgonen. Hon skulle få komma till
kliniken på kvällen om det passade. Efter en kortare ordväx-
ling kom vi överens om detta och jag somnade om för att en
timme senare åter bli väckt av en ilsken telefonsignal. Den
här gången gällde det en akut kalvningsförlamning och det
blev att hastigt packa med det viktigaste i bilen och fara i väg.

MIN ALLRA FÖRSTA arbetsdag som tillförordnad distrikts -
veterinär närmade sig sitt slut. Facit blev ett tiotal gårdsbesök.
Det som nu återstod var ett antal hundar och katter som
skulle tas om hand på kvällen. Jag höll just på att avsluta
behandlingen av en schäfer med en besvärlig otit då en
tonårstjej med ett illrött hår och hårdspacklade ögon rusade
in på mottagningen med en katt i famnen.  ”Farsan sa att jag
ska ha kvitto!”, skrek hon åt mig samtidigt som hon ställde
ner katten på behandlingsbordet.  Jag förstod ganska snart att
det var den här unga damen som hade ringt och väckt mig 
på morgonen. Vid det här laget hade jag hunnit bli klart irri-
terad och schäfern som satt på andra sidan av bordet visade
tänderna och var minst lika upprörd som jag. ”Ta med dig
katten och gå ut i väntrummet innan det händer en olycka!”,
skrek jag. 

TVÅ PATIENTER senare var det dags att ta hand om katten
som inte kunde skita. Jag gjorde en koll av kattens hälsotill-
stånd. Efter en stund kom jag fram till att den inte hade 
förstoppning, vilket jag först trodde, utan att det rörde sig 
om en enkel urinvägsinfektion. En ofrivillig skvätt urin på
behandlings bordet avgjorde saken. Efter en stunds funderande
högt för mig själv kom jag fram till att katten behövde några
sulfa tabletter och kanske också något annat. Men så ändrade
jag mig och sa ”det räcker nog med de här tabletterna, en
tablett morgon och kväll”.  För att vara extra tydlig med
tanke på flickans inte allt för klara intelligens lade jag till;
”hon ska bara ha de här tabletterna. Inget annat!”. ”Ska hon
bara ha de här tabletterna?” frågade hon med gapande mun.
”Ja, hon ska bara ha de här de här tabletterna!”, svarade
jag trött och ilsken. ”Men kan hon inte få lite mjölk ibland?
Annars dör hon väl?”. 

”Jo”, sade jag med en suck. ”Det är riktigt, det tänkte jag fak-
tiskt inte på! Lite mjölk bör hon nog också få. Vore ju synd
om hon skulle dö!”.

DEN KVÄLLEN SOMNADE JAG framför teven. På natten
drömde jag om långa härliga sandstränder vid Spaniens syd-
kust. Långt borta på en strand stod en välbekant distriktsve-
terinär med ett badlakan nonchalant svept över höfterna och
med en drink i sin ena hand. Jag tyckte hans leende var lite
sarkastiskt, men jag kan ha fel.

PER BESKOW

Veterinarius Lapponicus Suis

Hon kan inte skita!

❘ ❙❚ kåseri
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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
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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:

• Cecilia Hässler Pettersson, 
reproduktion

• Gunilla Kastengren Fröberg, 
onkologi

PERSONNOTISER

Avlidna
F distriktsveterinär MARTIN WEJDMARK

har avlidit den 1 augusti 2008. Han 
föddes 1918 i Granö, Västerbottens län,
avlade studentexamen i Umeå 1937 och
veterinärexamen 1943, Han var civil 

veterinärstipendiat 1944. 1947 var han
tf distriktsveterinär i Norberg och 1961
distriktsveterinär där, 1974 distrikts -
veterinär i Sala med stationeringsort
Norberg samt besiktningsveterinär där
1979. Han pensionerades 1981.

F distriktsveterinär KARL GUSTAF WESS-
MAN har avlidit den 6 augusti 2008.
Han föddes 1919 i Strängnäs, Söder-
manlands län, avlade studentexamen i
Eskilstuna 1939 och veterinärexamen
1953. Han var AI-veterinär i Katrine-
holm 1953 och assistent vid patologisk-
anatomiska avdelningen vid SVA 1955.
1956 innehade han tjänst som byråvete-
rinär vid Försvarets Sjukvårdsstyrelse och
som besiktningsveterinär i Hudiksvall
1957. Han var distriktsveterinär i Lim-
mared 1960, i Veberöd 1970 och i Lund
1974 med stationeringsort Veberöd, från
vilken tjänst han pensionerades 1984.

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Vi söker veterinärer
Tillsvidareanställning

Svenljunga – (dnr 06-9415/08)

Säffle – (dnr 06-9416/08)

Arvika – (dnr 06-9417/08)

Falköping – (dnr 06-9418/08)

Vikariat
Ånäset – ett långtidsvikariat (dnr 06-9414/08)

Forsheda – ett långtidsvikariat (dnr 06-5454/08)

Fullständig annons finns på Internet: www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 7 oktober 2008 om inget
annat anges i annonsen.
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