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❘ ❙❚ ledare

ÖR CA 230 ÅR SEDAN studerade en svensk medicinare vid namn Arvid
Florman jämförande anatomi och kirurgi i Danmark. Enligt litteraturen
verkar det som om Florman utbildat sig till läkare i brist på ett tillgäng-

ligt lärosäte för veterinärmedicin. Han drevs av en ambition att ändra på
detta och agerade flitigt för att få till stånd en veterinärutbildning i huvud -
staden. Det lyckades inte men han lyckades däremot anordna en ”Veteri-
naire-Skoleinrättning” i Lund. Samtidigt föreslog Collegium medicum till
Rikets Ständer att human- och veterinärmedicin borde integreras så, att alla
nyutbildade läkare skulle tvingas genomgå en kort kurs i boskapsmedicin.
”Läkare, som kan uppå kallelse infinna sig för att på en gång curera Bonden
och hans häst, Hustrun och kon, Barnet och grisen.” När förslaget hamnade
på remiss i Uppsala möttes det av nedgörande kritik och det kom aldrig att
genomföras.

Förslaget var naturligtvis lika orealistiskt då för 200 år sedan som nu. Men
– med tanke på att många sjukdomar som drabbar människor har sitt ur-
sprung i djur eller djurprodukter måste vi närma oss humanmedicinen och
öka samarbetet. I övriga Europa idag har begreppet ”One Health – en gemen-
sam hälsa för djur och människor” (se t ex SVT 1/08) börjat användas mer
och mer och detta måste vi ta till oss också här hemma.

Samtidigt som vi veterinärer bör närma oss humanmedicinen utsätts vete -
rinärmedicinen för ”intrång” från annat håll. Många är de som sysslar med
så kallade alternativa behandlingsmetoder på djur. Flera kolleger har hört av
sig till SVS och SVF och ifrågasatt olika alternativbehandlares arbetssätt. Man
efterfrågar ett agerande från SVF/SVS sida. Problematiken är inte enkel efter -
som allt som inte är skolmedicin hänförs till alternativbehandling. Inom detta
begrepp ryms olika behandlingsformer på djur som sjukgymnastik, kiropraktik,
akupunktur, massage, homeopati, håranalys, akupressur, reiki, equiterapi,
smådjursterapi etc. Vid en snabb kartläggning kunde ett 30-tal olika behand-
lingsformer på djur identifieras, som alla betraktas som alternativmetoder.
Det vore naturligtvis önskvärt att kunna skilja de seriösa utbildningarna från
mindre seriösa.

SVF/SVS har tillsatt en arbetsgrupp som ska titta lite närmare på de olika
utbildningarna med syfte att få ett bättre underlag för en framtida utvärdering.

Ändringen av Veterinärmötet till Veterinärkongress tycks ha blivit en succé.
SVS har ambitioner att för framtiden utveckla kongressen ytterligare. I övrigt
väntar vi på att se effekterna av alla utredningar som genomförts förgående
år eller som pågår och som kan få stora konsekvenser för veterinär medicinen
i Sverige. Jag tänker då på veterinärutredningen (Veterinär fältverksamhet i
nya former), apoteksutredningen (Omreglering av apoteksmarknaden), över-
flyttande av djurskyddet från kommuner till läns styrelserna 
(Djurskyddskontroll m m i statlig regi) och tävlingsveterinär-
utredningen (Bättre djurskydd – mindre krångel).

Hur det blir kommer förhoppningsvis att klarna 
under detta år. Hur som helst blir det en spännande 
tid framöver.

PER JONSSON

ordförande, SVS
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eterinärtidningen träffar Ewa Seve-
lius och Anne-Sofie Lagerstedt efter ett

av ansvarsnämndens möten i LRF-huset
i Stockholm. Vartannat av nämndens tio-

tal sammanträden årligen hålls i Jönköping och
vartannat i Stockholm. 

Antal ärenden per möte varierar förstås, men
det är oftast heldagssittningar och det krävs
ganska mycket förarbete av ledamöterna. De
ärenden som ska behandlas skickas ut tre veckor
i förväg och det är minsann inte bara att läsa ige-
nom och stämpla ”rätt” eller ”fel”, ofta krävs det

”Vi vill inte att det ska

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

…var rubriken på den första artikeln 
om Veterinära Ansvarsnämnden, VAN.
Artikeln är publicerad i SVT nr 15/2007.
Där avhandlas den formella gången 
av ett ärende och hur det kändes för
en ung och oerfaren veterinär att bli
anmäld för felbehandling av en häst.

I del två träffar SVT två av nämndens
ordinarie ledamöter för ett kortare
samtal om hur de ser på sitt uppdrag.

V

Ewa Sevelius och Anne-Sofie Lagerstedt
är ordinarie ledamöter i Veterinära 
ansvarsnämnden.
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att ledamöterna förkovrar sig vidare i ämnet för
att kunna ha en åsikt. 

Det är alltså en tidsödande och i vissa fall
känslig uppgift att granska kollegers eventuella
misstag i sin yrkesutövning. Belöningen för 
ledamöterna är ringa, om man tänker i ekono-
miska termer. Arvodet är i det närmaste för -
sumbart och för vissa ledamöter är det troligen
en ren förlust att ställa upp som ledamot. Varför
gör man det då?

Ewa Sevelius är veteran i sammanhanget; hon
har varit ledamot i VAN sedan 1995. Ewa fick
legitimation 1972 och har alltså gedigen yrkes -
erfarenhet som smådjursveterinär.

– Ansvarsnämndens sammansättning har för-
ändrats med åren. Innan jag blev ledamot blev
jag anlitad som sakkunnig i smådjursfrågor när
det behövdes, berättar Ewa. 

– Tidigare handlade det mycket mer om lant-
bruksdjur och VAN hade inte samma behov av
den smådjurskompetens som krävs idag. Men
totalt sett närmar vi oss varandra inom kåren,
distriktsveterinärerna till exempel behandlar allt
fler smådjur numera. Hon fortsätter:

– Det är ett förtroende gentemot djurägarna
och veterinärkåren att nämndens ledamöter är
kunniga, engagerade och kan se ett ärende från
flera vinklar. Jag tycker att jag har den erfaren-
het som krävs för att göra breda bedömningar,
därför ställer jag upp som ledamot.

DET ÄR GANSKA NATURLIGT att medelåldern
hos nämndens ledamöter ligger kring 50 år.
Yngre personer har inte alltid tillräcklig erfaren-
het, eller har nått en sådan yrkesposition att de
kan ta sig tid för ett sådant här uppdrag. Anne-
Sofie Lagerstedt har varit ordinarie sedan 2004. 

– Jag ”halkade” in i nämnden eftersom det då
behövdes någon med kompetens inom kirurgi
och uppdraget passade in i mitt arbete som pro-
fessor i kirurgi vid  Universitetsdjursjukhuset,
SLU. Jag är vetgirig och mycket intresserad av
de frågor som behandlas. Många ärenden krä-

ver kompletterande läsning och vi har många
ingående och intressanta diskussioner på våra
möten. 

DET FAKTUM att de här två ledamöterna orkar ta
emot en journalist efter ett långt och krävande
möte i nämnden förstärker intrycket av att dessa
två är engagerade och uthålliga personer som
verkligen brinner för veterinära yrkesfrågor. 

Hur går det till att granska sina kollegers 
arbete, att bedöma om de brustit i sin yrkesut-
övning eller burit sig dumt åt på något sätt? 

– Varje fall diskuteras relativt ingående. 
Ibland är vi oeniga, berättar Anne-Sofie. Men
under diskussionens gång kan vi för det mesta
komma fram till ett gemensamt beslut. Det
händer att vi blir tvungna att bordlägga ett
ärende för att ta reda på mer fakta, kanske anlita
en eller flera sakkunniga utanför nämnden, för
att kunna ta slutgiltig ställning. 

hända någon annan” 

Det skulle vara bra att ha 
en instans som ”silar” bland 
anmälningarna innan de
hamnar hos ansvarsnämnden
anser Ewa Sevelius. 

Man får vara oerfaren, men inte slarvig.
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Det är ett förtroende gent -
emot djurägarna att ansvars -
nämndens ledamöter är
kunniga och engagerade.

Hon tillägger att det inte bara är de veterinära
aspekterna som ska vägas in, det finns även ju-
rister med på mötena som givetvis också har
synpunkter.

MED TANKE PÅ att det finns ungefär 2 000 
yrkesverksamma veterinärer i Sverige och att det
kommer in ett hundratal anmälningar årligen är
risken ganska stor att hamna under ansvars -
nämndens lupp. Ett tjugotal anmälningar leder
varje år till någon form av påföljd. 

Är alla dessa anmälningar befogade? 
Om anmälan är befogad eller ej, det är ju

själva kärnfrågan i nämndens arbete. Men Ewa
menar att det vore bra om det fanns en ”sil”, en
enklare instans före ansvarsnämnden, där man
genom samtal skulle kunna lösa många fall som
därmed inte skulle behöva hamna på ansvars -
nämndens bord. 

– Väldigt ofta handlar det om kommunika-
tionsproblem mellan djurägare och veterinär
som kanske inte bottnar i ett veterinärmedi-
cinskt spörsmål, säger Ewa och föreslår ett sorts
förtroenderåd för veterinär–djurägare som kan
hjälpa till att lösa problem efter att de mest sval-
lande känslorna lagt sig. I det sammanhanget vill
Ewa också passa på att ge sina kolleger ett råd:
känner du på dig att det ligger något i luften, ta
själv initiativ och bjud in till ett samtal. Det
lönar sig ofta. Lägg tid på samtal med djur -
ägaren efter ett oväntat dödsfall till exempel så
att djurägaren kan få svar på sina frågor och ta
gärna med din chef i samtalet om du arbetar på
ett djursjukhus.  

NÄMNDENS LEDAMÖTER besitter tillsammans
en mycket bred kunskap, men ibland dyker det
upp fall som ligger lite utanför den samlade
kompetensen.

– Vi har till exempel fått några ärenden 
som inbegriper alternativa behandlingsmetoder, 
berättar Anne-Sofie. Här kommer vi nog att 
behöva vända oss utomlands för att inhämta
sakkunskap. 

Här passar Ewa på att inflika att de som sitter
i ansvarsnämnden inte åtar sig sakkunnig -
uppdrag i andra nämnder där det kan bli fråga
om en jävsituation. 

ÄVEN OM DET FINNS situationer som ständigt
ger upphov till nya ärenden, nämligen avliv-
ningar, förlossningar och intygsskrivningar, är
inget fall det andra likt. Varje enskilt ärende

måste bedömas utifrån förutsättningarna i just
det fallet. Hänsyn till veterinärens erfarenhet,

arbetssituation, yttre omständigheter och

Avlivningar, intygsskrivningar
och förlossningar är situa -
tio ner som ofta föranleder
djur ägaren att göra en an-
mälan till VAN. FO

TO
: R

EG
IO

N
D

JU
RS

JU
K

H
U

SE
T

I
H

EL
SI

N
G

BO
RG

 SVT 2-08 final:Layout 1  08-02-04  14.58  Sida 8



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  2 • 2008 9

djurägarens agerande måste också vägas in för
en rättvis bedömning. Det som är ”rätt” i ett fall
behöver inte vara det i ett annat. Den som står
ensam i obygden har naturligtvis en helt annan
situation än en den som arbetar på en välut-
rustad klinik. Ålder och erfarenhet vägs också
in i bedömningarna.

– Man får vara oerfaren, men man får inte
vara slarvig, kommenterar Anne-Sofie.

SJÄLVKLART ÄR DET en svår och känslig uppgift
att bedöma – och ibland döma – kolleger. 

Veterinärsverige är inte särskilt stort och 
känner någon ledamot att han eller hon har en
alltför nära relation till den som blivit anmäld
brukar den ledamoten självmant avstå från att ta
ställning. Man har fört diskussioner om att 

behandla anmälningarna anonymt, men det är
av flera skäl inte genomförbart. Bland annat på
grund av att handlingarna är offentliga. Detta är
något som media utnyttjar och en del veterinä-
rer har blivit omskrivna och ”dömda” i media

Handlingarna i ett ärende är allmänna vilket kan innebära att en veterinär kan
”dömas” i media långt innan anmälningen är behandlad i ansvarsnämnden.
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långt innan deras ärende behandlats i an-
svarsnämnden. Det händer till och med att
djurägare skickar med en tidningsartikel som bi-
laga till anmälan vilket är väldigt olustigt.

DEN SOM BLIVIT anmäld får handlingarna med
post från ansvarsnämndens kansli. Meningen är
att den anmälda veterinären ska svara och ge sin
version av det inträffade. Men det händer att
svaren uteblir.

– Det är väldigt tråkigt och det försvårar vår
möjlighet att ta ställning. Att det inte kommer
något svar kan ju bero på allt möjligt, men om
man känner sig utsatt och ledsen kan man alltid
vända sig till kollegiala nätverket, säger Ewa. 

TILL SLUT kan det kanske vara bra att veta att
åtminstone en av nämndens ledamöter är inför-
stådd i vad det innebär att granskas. Ewa har
själv blivit anmäld till ansvarsnämnden för
många år sedan. Hon berättar att hon tog det
väldigt hårt.

– Det första jag tänkte var att nu är det väl
ingen idé att fortsätta att jobba som veterinär.
Fortfarande hoppar jag till när det ligger brev
från ansvarsnämnden i posten, fast jag vet att
det är möteshandlingar! Men skulle det vara en
anmälan känner jag idag att jag klarar av det och
kan ta det för vad det är, avslutar Ewa.  ■

Veterinära ansvarsnämnden
Nämnden är en självständig myndighet och består av ordförande och
fem ordinarie ledamöter samt elva ersättare. 

Ordinarie ledamöter: 

Ordförande: Hovrättslagmannen Per-Göran Öjeheim
Lantbrukaren Eva Karin Ohlin-Hempel, styrelseledamot i LRF
Leg veterinären Ewa Sevelius, chefveterinär, veterinärmedicine doktor 
Leg veterinären Lars-Peter Lannek, distriksveterinär
Leg veterinären Anne-Sofie Lagerstedt, professor vid Institutionen
för kliniska vetenskaper, smådjur, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 
veterinärmedicine doktor.
Leg veterinären Carl Hård af Segerstad, laborator, veterinärmedicine
doktor, avdelningschef vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Ersättare: 

Vice ordförande: Hovrättsrådet Carina Tolke
Lantmästaren Hubert Jederud
Lantbrukaren Herbert Nyman
Leg veterinären Anna Tidholm, klinikveterinär, smådjur, veterinär -
medicine doktor
Leg veterinären Matts Olof Nord, klinikveterinär, häst 
Leg veterinären Kristina Klintevall, allmän praktik, veterinärmedicine
doktor
Leg veterinären Jan Persson, distriktsveterinär, veterinärmedicine 
doktor
Leg veterinären Susanne Demmers, klinikveterinär, häst, veterinär -
medicine doktor 
Leg veterinären Gunnel Anderson, chefveterinär, exotiska djur, fåglar 
Förbundsjurist Göran Wahlman, Svenska Travsportens Centralförbund
(STC).
Ann-Charlotte Hillberger, hunduppfödare 

Kansliet:

Sekreteraren Erik Dalfelt, jur kand
Assistenten Anne-Marie Rydberg

Missade du första delen om Veterinära ansvars -
nämnden kan du gå in på den lösenordsskyd-
dade delen av www.svf.se och klicka på
”gamla nummer av SVT i pdf-format”. Artikeln
finns i nr 15/2007, sid 6.

Rehabklinik säljes
Inarbetad rehabklinik för hund & katt i centrala 

Uppsala säljes.

Bassäng & flertalet rum, 183 kvm.

Väl anpassade utrymmen för Dig som vill 
komplettera med veterinär verksamhet.

För info ring Marika på 
018-50 29 03 eller 0702-67 68 86.

Överlåtes
Solna Hundklinik

Söker kollega som är villig att överta min 
mottagning i Solna. Etablerad 1972. Patient -

register och utrustning ingår.

Ring Eva Sandefeldt för mer information 
– 08-83 61 00 eller 0706-48 55 44.
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Under åren 2006–2007 behand -
lades 101 hundar med pyodermi
med cefadroxil i två olika doserings -
intervall under tre veckor. Syftet
med studien var att jämföra om 
det fanns någon klinisk skillnad i 
avläkning om hela dygnsdosen på
40 mg/kg gavs vid ett tillfälle alter-
nativt delades upp på två tillfällen.

INLEDNING
Pyodermi är en av de vanligaste hudsjuk-
domarna hos hund, oftast orsakad av
Staphylococcus intermedius (9, 11). Denna
bakterie finns normalt på hundens hud
och förekommer även i övre luftvägar,
munhåla, analregion och yttre hörsel-
gång. Sekundärt kan också Proteus spp,
Pseudomonas spp, och Escherichia coli till-
fälligtvis kolonisera huden (5). 

De flesta pyodermier kräver minst tre
veckors allmän antibiotikabehandling 
(4, 11). Behandlingen ska vid ytlig pyo-
dermi pågå minst sju dagar efter klinisk
respons. Vid djup pyodermi (Figur 1)
krävs ofta antibiotika under sju till 21
dagar efter klinisk respons (4, 13, 15).
Lämpliga antibiotika vid pyodermi hos
hund är amoxicillin med klavulansyra,
cefalosporin, clindamycin, enrofloxacin
och trimetoprim-sulfa (9).

Cefadroxil är en första generationens
cefalosporin (7, 10, 14). Hos hund och
katt är cefadroxil aktivt mot stafylo-

kocker, alfa- och betahemolyserande 
strepto kocker, E coli, Klebsiella spp, Pro-
teus mirabilis och Pasteurella multocida.
Den är overksam mot oxacillinresistenta
stafylokocker och flertalet stammar av
pseudomonas (6).

Fördel med färre doseringstillfällen
Fördelen med cefadroxil jämfört med
andra cefalosporiner är att produkten är

registrerad för att kunna administreras
vid ett tillfälle per dygn (1, 6). På männi-
skor har studier där man jämfört dose -
ringsintervall vid ett tillfälle alternativt
delat på två tillfällen visat likvärdiga goda
kliniska resultat (2). Någon liknande 
studie på hund har tidigare inte gjorts. 

Plasmakoncentrationen stiger lång-
sammare när cefadroxil intas tillsammans
med mat och kvarstår längre över MIC-

MILA LAAGO, leg veterinär.*
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Behandling av pyodermi hos hund med
cefadroxil i två doseringsintervall
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FIGUR 1. En treårig blandrashund med djup pyodermi i form av furunkulos.
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värdet än behandling med t ex cefalexin
(3). Cefadroxil ger större lokal koncen -
tration i hudvesikelinnehåll än andra
cefalosporiner (1). Gastrointestinala bi -
verk ningar såsom kräkning och diarré ses
ibland hos hund (1, 7, 12). 

Syftet med denna studie var att under-
söka om det fanns någon klinisk skillnad
mellan två doseringsintervall, om dygns-
dosen gavs vid ett tillfälle alternativt 
delades på två tillfällen.

MATERIAL OCH METODER
I försöket ingick 101 privatägda hundar
med pyodermi från sju olika kliniker
under åren 2006–2007 (Figur 2). Av de
101 hundarna var 56 hanhundar och 44
tikar. 42 raser var representerade. De
vanligast förekommande raserna var
schäfer (21 st), blandrashundar (17 st),
golden retriever (6 st) samt fyra vardera
av boxer, west highland white terrier och
newfoundlandshund.

Konsulterande veterinär räknade ut
dygnsdosen och tillhandahöll cefadroxil
(Bayocef® vet, Bayer AB, Göteborg, Sve-
rige), 40 mg per kg och dygn för tre
veckors behandling. I djurägarens anvis-
ningar angavs om hunden skulle ha sin
dygnsdos vid ett tillfälle alternativt delat
på två tillfällen. Läkemedlet skulle ges
tillsammans med mat. Det var okänt 
för den behandlande veterinären vilket
doseringsintervall respektive hund fick
och djurägaren fick inte diskutera dose -
ringsintervallet med veterinären vid åter-
besök tre veckor senare.

Doseringsintervallet randomiserades
slumpmässigt för varje klinik. Hundarna
delades in i två grupper, A och B. Grupp
A innebar att dygnsdosen, 40 mg/kg
kroppsvikt, delades upp på två behand-
lingstillfällen per dygn. Grupp B innebar
att hela dygnsdosen gavs vid ett tillfälle.
Hundarna fick inte ha behandlats med
antibiotika de senaste två månaderna.
Före försökets början badades samtliga
hundar i klorhexidinschampo (Vetri-
derm K-Hex Shampoo®) men inte alls
under behandlingens gång.

Kliniska symtom
Före behandlingens början noterades 
de hudförändringar respektive fall upp -
visade. Förändringar som noterades var:
papler (plitor), pustler (finnar), krustor

(skorpor), nodulae (knölar), abscesser
(varbölder) och fistlar (onaturliga gångar
från underhuden till hudytan) (Figur 3).

Hudförändringarna graderades i: 

Lindrig pyodermi: lindrigt med papler,
pustler eller krustor.

Måttlig pyodermi: lindrigt–måttligt
med papler, lindrigt–måttligt med pust-
ler samt lindrigt-kraftigt med krustor. 

Kraftig pyodermi: lindrigt–kraftigt med
papler, måttligt–kraftigt med pustler 
och krustor samt förekomst av nodulae, 
abscesser eller fistlar. 

Det angavs om fallet var en första-
gångspyodermi eller en recidiverande
pyodermi.

Provtagning och bedömning
I samband med första besöket togs en
bakteriologisk odling från en intakt
pustel (Figur 4). Provet skickades till Sta-
tens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
för odling och resistensbestämning.

Försöket avslutades efter tre veckors
behandling med en klinisk undersökning
varvid hudförändringarna bedömdes
som avläkta, delvis avläkta eller kvarstod
som tidigare. Man noterade om hunden
hade haft några biverkningar under be-
handlingen. Samtliga protokoll samman-
ställdes av författaren varefter koden för
grupp A och B bröts. För de hundar som
inte avläkt gällde fortsatt utredning efter
studiens avslutande.

Statistisk utvärdering
Chi-square-test har använts för att jäm-
föra resultaten i de två behandlingsgrup-
perna.

➤
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FIGUR 2. I försöket ingick 101 privatägda
hundar med pyodermi från sju olika klini-
ker under åren 2006–2007. Bilden visar
follikulit hos en två år gammal american
staffordshiretik.

FIGUR 3. Pyodermi hos en cockerspaniel med papler, pustler och krustor.
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RESULTAT
I studien ingick totalt 117 hundar varav
16 uteslöts på grund av olika orsaker: 
negativt odlingsresultat (7 st), ej patogen
flora (2 st), kräkning (1 st), djurägaren
fullföljde inte studien (3 st), hunden upp-
fyllde inte inklusionskriterierna (1 st),
hunden saknade odlingsprotokoll (1 st)
och ett fall där försöksprotokoll saknades.

Grupp A 
Hundarna i grupp A fick 40 mg cefa -
droxil/kg kroppsvikt uppdelat på två
gånger per dygn. 49 hundar ingick i
denna grupp. De representerades av 23
förstagångs- och 26 recidiverande pyo-
dermier. Av hundarna i grupp A hade
fem lindrig, 26 måttlig och 18 kraftig
pyodermi. Vid försökets slut hade 67
procent (33 st) avläkt, 25 procent (12 st)
hade blivit bättre men inte helt bra och
hos åtta procent (4 st) kvarstod hudför-
ändringarna som tidigare.

Grupp B 
Hundarna i grupp B fick 40 mg cefa -
droxil/kg kroppsvikt givet en gång per
dygn. 52 hundar ingick i denna grupp.
De representerades av 26 förstagångs-

och 26 recidiverande pyodermier. Av
hundarna i grupp B visade ett fall lindrig,
26 måttlig och 25 kraftig pyodermi. Vid
försökets slut hade 60 procent (31 st) av-
läkt, 34 procent (18 st) blivit bättre men
inte helt bra och hos sex procent (3 st)
kvarstod hudförändringarna som tidigare.

Ingen skillnad i klinisk avläkning 
registrerades mellan grupp A och B
(p=0,3079) (Figur 5). Inte heller sågs
någon signifikant skillnad i avläkning

mellan de hundar som klassats som första   -
gångs- respektive recidiverande pyodermi
(p=0,8429).

Avläkning hos hundar med kraftig
pyodermi 
Av de 43 hundar som hade kraftig pyo-
dermi var i grupp A 72 procent (13 st)
avläkta, 17 procent (3 st) bättre men inte
helt avläkta och elva procent (2 st) hade
inte svarat på behandlingen. I grupp B
var 48 procent (12 st) avläkta, 48 procent
(12 st) bättre men inte helt avläkta och
fyra procent (1 st) hade inte svarat på 
behandling (Figur 6). Beträffande de hun-
dar som klassats med kraftig pyodermi
sågs en tendens till skillnad mellan grupp
A och B (p=0,0523).

Biverkningar 
Av de 101 hundar som ingick i studien
visade fyra påtagliga biverkningar i form
av kräkning och tre av dessa ingick i
grupp B. Inga andra biverkningar regi-
strerades.

DISKUSSION
Cefalosporin för oral användning dose-
ras vanligtvis vid två tillfällen per dygn
(14). I denna studie kunde inte påvisas
någon skillnad mellan att dosera cefa -
droxil en respektive två gånger per dygn.
Detta överensstämmer med Ballantynes
studie på humansidan där likvärdiga 
behandlingsresultat har erhållits oavsett
om dygnsdosen administrerades vid ett
alternativt delades på två tillfällen per
dygn (2). Två tidigare studier hos hund
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FIGUR 4. I samband med första besöket togs en bakteriologisk odling från en intakt
pustel, här från en fyra år gammal boxer.

FIGUR 5. Hudförändringar hos samtliga hundar i de två grupperna efter tre veckors 
behandling med cefadroxil.
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med cefalexin av Guaguere och Maynard
visar samma resultat (8, 13). En fördel
med att välja cefadroxil kan vara att se-
rumkoncentrationen upprätthålls längre
än med t ex cefalexin (7). Dessutom har
cefadroxil större koncentration i hudvesi-
kelinnehåll än andra cefalosporiner (1).
Cefadroxil (Bayocef® vet) är registrerat
för en valfri dosering vid ett tillfälle alter-
nativt delat på två tillfällen under dygnet
(6). I behandlingar som pågår under lång
tid som exempelvis pyodermibehand-
lingar, kan det vara en fördel att bara 
dosera en gång per dygn.

De flesta pyodermier kräver minst tre
veckors behandlingstid. Djupare pyoder-
mier kräver ännu längre behandlingstid
(11). I denna studie hade sex procent (7
st) kvarstående hudförändringar efter tre
veckors behandling. Detta kan bero på
att infektionen inte var känslig för cefa-
losporin, behandling inte skett under till-
räckligt lång tid eller parallella sjukdomar
som atopi eller hypothyreoidism inte 
påvisats eller behandlats parallellt (11).
Behandling av pyodermi bör alltid fortgå
minst en vecka efter klinisk respons (4,
5, 11, 15). En svensk undersökning från
2002 visade ingen resistens mot cefalo -
sporin (9), varför cefadroxil är ett bra val
vid behandling av pyodermi hos hund.
Penicillin, ampicillin och amoxicillin
fungerar dåligt vid pyodermi på grund av
att de stafylokocker, som orsakar pyo-
dermi, ofta är penicillinasproducerande
(9). Vid recidiverande pyodermi bör man
ta en bakteriologisk odling från en pustel

samt leta efter underliggande orsak (11).
Det är välkänt att cefalosporiner kan

orsaka gastrointestinala biverkningar hos
hund (1, 7). Detta registrerades i fyra
procent av fallen, framför allt i den grupp
som fick hela dygnsdosen vid ett tillfälle.
Detta stämmer väl överens i de studier
som har gjorts av Angarano och Frank
(1, 7). Förslagsvis kan det vara lämpligt
att känsliga hundar som doseras vid ett
tillfälle får dygnsdosen uppdelad på två
tillfällen.

Hos hundar som klassificerades som
kraftig pyodermi sågs en viss skillnad
mellan grupperna. De hundar som be-
handlades vid två tillfällen visade tendens
till bättre avläkning. Det är därför möj-
ligt att hundar med kraftig pyodermi bör
doseras vid två tillfällen per dygn. Man
kunde även konstatera något färre
gastrointestinala biverkningar i denna
grupp, vilket är logiskt då den totala 
serumkoncentrationen av cefadroxil inte
blir lika stor. För att påvisa en signifikant
skillnad mellan olika sätt att dosera krävs
ett större material.

SUMMARY
Treatment of pyoderma with cefa -
droxil in different intervals in the dog
One hundred and one dogs with pyo-
derma from seven different clinics were
treated with cefadroxil (Bayocef® vet) for
three weeks. The aim of this study was 
to compare if there was any clinical signi-
ficance if the total dose of 40 mg cefa -
droxil/kg bodyweight was divided and

given twice daily (BID, group A) or if the
total dose was given once daily (SID,
group B).

Inclusion criteria were dogs with pyo-
derma. Exclusion criteria were dogs that
had been treated with antibiotics during
the last two months. Before treatment all
dogs were bathed with chlorhexidin
shampoo (Vetriderm K-hex Shampoo®),
but not during the treatment.

The clinical examination of the pyo-
derma was graded as mild, moderate and
deep/extensive pyoderma. In combina-
tion with the first visit a bacterial culture
was taken from a pustel. After three
weeks of treatment a clinical examination
was performed in order to assess the rate
of cure. The pyoderma was evaluated as
cured, still remaining but improved or
not improved at all. A comment was
added if the dog had experienced any
side effects.

The results show that there is no diffe-
rence in treatment results with cefadroxil
if the dog is dosed SID or BID. Dogs
with extensive/deep pyoderma however
showed a tendency for better cure rate if
they were treated twice daily (BID). Few
side effects were registered though
gastrointestinal disturbances were seen
mainly in group B (SID).
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FIGUR 6. Hudförändringar hos hundar i de två grupperna med kraftig pyodermi efter tre
veckors behandling med cefadroxil.
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Klinisk acetonemi hos mjölkkor 
beskrevs första gången för över 
100 år sedan. Lidandet är fort -
farande aktuellt i olika former i 
dagens mjölkproduktion, även 
om orsakerna nu är andra. För -
fattaren ger en historisk och 
vetenskaplig översikt för denna 
digestionsrubbning.

HISTORIK
År 1886 rapporterade den danske veteri-
nären Andersen i Gimlinge (1) att han
observerat en dittills inte beskriven diges-
tionsrubbning hos mjölkkor. Det mest
iögonfallande symtomet var totalt upp-
hörd foderlust. Sjukdomen inträffade tre
till sex veckor efter kalvningen, sällan 
tidigare men ibland senare. Efter att ha
studerat problemet ytterligare ett antal år
redovisade han en detaljerad beskrivning
av sjukdomen, som han kallade ”kronisk
indigestion” och som nästan uteslutande
ses i små besättningar med bristfällig 
utfodring. De kor som drabbas hör till
besättningens bästa i fråga om avkastning
(Figur 1). Först ratas kraftfodret och där -
efter övriga fodermedel, mjölkmängden
minskar och mjölken har en obehaglig
lukt och smak. Avföringen är torr, mörk,
skivig och slembelagd och mängden
sparsam. Korna magrar kraftigt och har
inte sällan nervösa symtom. 

Jöhnk (10) visade 1911 att den sär egna
lukten härrör från aceton i urin och

mjölk. Någon förklaring till acetonföre-
komsten hade han inte, men han antog
att det rörde sig om sönderfalls pro -
dukter från ämnesomsättningen. Han
lanserade ”acetonemi” som benämning
på sjukdomstillståndet. Senare klarlades
att det var ketonkroppar (KK) i blodet,
som var orsak till acetonlukten. Efter
hand kom det rapporter om sjukdomen
från flera håll med samstämmiga beskriv-
ningar av den kliniska bilden (9, 10, 11,
16).

I mitten av 1900-talet rapporterades
att denna ursprungliga sjukdomsform
med enhetlig klinisk bild, som framför
allt förekom i små besättningar med
knapphändig utfodring, minskade i fre-
kvens. Hyperketonemi (HK) kunde i
stället även ses i större besättningar med
adekvat utfodring hos kor, som samtidigt
hade någon puerperal sjukdom. För denna
variant infördes benämningen sekundär
ketos (15) och i Sverige sekundär aceto-
nemi till skillnad från den ursprungliga
formen som kallades primär eller klinisk.
En tid efter andra världskrigets slut hade
det skett en radikal omställning inom
djurhållningen med en stark ökning av
intensiteten, vilket ändrade sjukdoms -
panoramat.

Vid kontroll av större grupper kor i
olika besättningar har det visat sig, att ett
varierande antal kan ha förhöjda kon-
centrationer KK i blod och mjölk utan
att ha några som helst sjukdomssymtom.
För denna företeelse har benämningen
subklinisk ketos och i Sverige subklinisk

acetonemi införts. Koncentrationen β-
hydroxismörsyra i blodet kan variera på
grund av variationer i upptaget av smör-
syra från våmmen, så kallad alimentär
HK.

Eftersom det är koncentrationen KK i
blodet som är förhöjd, är hyperketonemi
eller ketos en mer korrekt benämning än
acetonemi. När det gäller den ursprung-
liga, kliniskt väl definierade formen, som
kallats acetonemi i nära 100 år, må det
vara tillåtet att fortsätta med denna 
benämning, under förutsättning att dia-
gnosen är verifierad. Det är viktigt att
skilja denna ursprungliga kliniska form
från förekomst av HK med annan bak-
grund.

PAUL HOLTENIUS, VMD, professor emeritus.*

Historisk och vetenskaplig översikt

Klinisk acetonemi och hyperketonemi
med annan bakgrund hos mjölkkor
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FIGUR 1. Acetonemi kallades först ”kro-
nisk indigestion” och sågs i små besätt-
ningar med bristfällig utfodring. Drabbade
kor hörde till besättningens bästa i fråga
om avkastning. 
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ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
KETOGENES
Den sedan lång tid tillbaka pågående 
utvecklingen inom mjölkproduktionen
att öka avkastningen, har resulterat i att
den nu är ungefär tio gånger högre än 
för 100 år sedan. Det är stor skillnad
mellan dagens skötselförhållanden och
den svält utfodring som ofta förekom i
små besättningar i början av 1900-talet.
De ständigt stegrade kraven på energi-
omsättningen som avkastningsökningen
medför, leder bland annat till ändrade
förutsättningar för ketogenes. Från att
först ha varit helt kopplad till svältutfod-
ring förekommer HK nu hos både nor-
mala och feta kor. Detta innebär att de
bakomvarande metaboliska funktionerna
blivit mer komplicerade och att andra
faktorer än näringsbrist har betydelse
(Figur 2). 

När det gäller forskning för att klar-
lägga orsakerna till HK gjordes ett vik-
tigt framsteg redan tidigt, då det visades
att de insjuknade korna hade hypogly-
kemi och att infusion med glukos hade
god terapeutisk effekt (16). Det fram-
hölls också, att det är den låga blodglu-

kosnivån som är orsak till sjukdoms -
symtomen och inte förekomsten av KK
(9). Det dröjde emellertid ytterligare
drygt 50 år innan man kunde förklara 
förekomst av HK i andra sammanhang
än vid hypoglykemi. Detta hände när
man klarlagt insulinets betydelse för fett -
omsättningen samt för regleringen av
samspelet mellan glukos och fett i energi -
omsättningen (12).

REGLERING AV ENERGIOMSÄTT-
NINGEN
Glukoskoncentrationen i plasma uppe-
hålls genom glukoneogenes från huvud-
sakligen propionat samt från dietära och
endogena aminosyror. Om glukosnivån
sjunker, blir också insulinkoncentra -
tionen lägre och frisättningen av lång-
kedjiga fettsyror från triglycerider i 
fett vävnader ökar. Insulinet har en häm-
mande inverkan på lipolysen och när
plasmanivån sjunker minskar häm-
ningen. En betydande del av de frisatta
fettsyrorna tas upp i levern, där de an-
tingen kan förestras till triglycerider eller
oxideras till ketonkroppar. Om mängden
triglycerider som bildas i levern är låg,

binds de till protein och ingår i lipopro-
tein, som avsöndras. Bildas stora mäng-
der triglycerider, upplagras överskottet i
levercellerna. 

Insulin har en överordnad roll som sti-
mulator för förestring och hämning av
oxidation och ketogenes. Den närmare
regleringen sker framför allt genom tre
enzymer, carnitin palmitoyl transferas
(CPT I) som katalyserar oxidation och
ketogenes samt malonyl-CoA och metyl-
malonyl-CoA, som katalyserar förestring
och hämmar CPT I och därmed också
bildning av KK (3). Frisättning och ut-
nyttjande av långkedjiga fettsyror kom-
penserar variationer i glukostillförseln.
KK som bildas vid oxidation av fettsyror
kan ersätta glukos som energikälla fram-
för allt i muskelvävnad (14). Detta gäller
särskilt β-hydroxismörsyra (5).

METABOLISK BAKGRUND TILL HK
HK i samband med kliniska symtom
Klinisk acetonemi
De viktigaste kliniska och klinisk-
 kemiska fynden vid klinisk acetonemi 
är upphörd foderlust, avmagring, låga 
koncentrationer av glukos och insulin i
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FIGUR 2. Från att ha varit helt kopplad till svältutfodring förekommer hyperketonemi nu hos både normala och feta kor. Andra faktorer
än näringsbrist har idag betydelse.
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plasma samt höjda nivåer av fria fettsy-
ror och KK. Det har gjorts många försök
att framkalla denna bild genom svält,
men försökskorna har inte förlorat foder-
lusten. I en undersökning (13) studerades
en grupp normala kor under topplakta-
tion. De fick under sex dagar vara helt
utan foder och strö och hade endast till-
gång till vatten. Koncentrationen KK i
blodet steg kraftigt under försökets gång.
Det var en svag sänkning av blodsocker-
nivån första svältdagen, men därefter steg
den till samma nivå som före försökets
början. Mjölkmängden hade sjunkit med
75 procent vid svältperiodens slut. Ingen
av korna visade tecken på sjukdom eller
nedsatt foderlust, när försöket avslutades.
Det krävs en längre period av höggradig
underutfodring i början av laktationen
och att mjölkmängden inte minskar allt
för mycket, för att koncentrationerna av
glukos och insulin ska bli så låga att
korna förlorar aptiten.

Klinisk acetonemi har många likheter
med anorexia nervosa hos människa. De
som drabbas av denna störning är fram-
för allt ambitiösa, målmedvetna flickor
som med avsikt går in för en kost med
kaloriunderskott (6) (Figur 3). Efter en
längre tid med en sådan diet och höga
prestationskrav, kan de hamna i ett till-
stånd med förlorad aptit och kraftig av-
magring. Vid blodkemisk undersökning
finner man låga koncentrationer av glu-
kos och insulin samt förhöjda nivåer av
fria fettsyror och KK (6), således samma
bild som hos kor med klinisk acetonemi.
Man vet inte säkert varför låga glu-
kosvärden i plasma orsakar anorexi,
det pågår intensiv forskning över
detta problem inom human -
medicinen. Under stadier med
anorexi och glukosbrist uppe-
hålls vitala kroppsfunktioner,
inte minst i hjärnan, genom β-
hydroxismörsyra som energikälla (5).
Om man genom behandling åstadkom-
mer normala blodglukosnivåer, sker till-
frisknande både vid anorexia nervosa och
klinisk acetonemi. 

HK i kombination med puer peral sjuk-
dom
När HK förekommer tillsammans med
någon sjukdom i den postpartala perio-
den är de bakomliggande metaboliska

förhållandena komplicerade. Kort tid
efter kalvningen är det ytterst sällsynt att
det är brist på glukos som är orsak till
ökad mobilisering av fettsyror och keto-
genes, eftersom korna då har stor kapa -
citet att producera glukos. Det är mer
sannolikt att det är nedsatt insulinfunk-
tion på grund av insulinresistens som 
ligger bakom (7). Insulinresistens inne-
bär att det krävs högre insulinnivåer än
normalt för att åstadkomma normala
funktionssvar.

Under perioden med negativ energi-
balans i början av laktationen är insulin-
nivån låg. Krafter som hämmar glukos -
bildning och frisättning av fettsyror är då
mycket svaga, vilket har till följd att fak-
torer som stimulerar dessa funktioner lätt
får metaboliskt övertag. Sådana stimule-
rande faktorer är framför allt inverkan av
stresshormoner som frigörs vid sjukdom
och andra påfrestningar, så att glukospro-
duktionen, utsöndringen av insulin samt
mobiliseringen av fettsyror ökar. Dessa
betingelser gynnar förestring av fettsyror
och upplagring av fett i levern. När lever -
cellerna är förfettade minskar deras för-

måga att binda insulin och koncentra -
tionen i blodet stiger. Detta och den
redan ökade insulinfrisättningen genom
den stimulering av glukosproduktionen
som stresshormonerna åstadkommer
leder till insulinresistens.

Vid höga nivåer av glukos och insulin
borde det inte föreligga några betingelser
för ketonkroppsbildning, dock förekom-
mer detta inte sällan. Av de två enzymer
som hämmar ketogenesen, malonyl-CoA
och metylmalonyl-CoA, är det senare en
metabolit av propionsyra. Om tillförseln
av propionsyra är låg, kan hämningen av
ketogenesen försvagas så att det bildas
KK. På grund av insulinresistensen kan
emellertid glukosproduktion från endo-
gena aminosyror fortgå (3). I en sådan 
situation kan koncentrationerna av både
glukos och KK i plasma samtidigt vara
förhöjda. Inte ens under dessa förhållan-
den bör emellertid förekomsten av KK
innebära någon nackdel för kon. Den
andra utvägen för fettsyrorna, att för -
estras och upplagras i levercellerna bör
vara ett betydligt sämre alternativ. Lever-
förfettning kan ha en rad följdverkningar
såsom nedsättning av immunförsvaret
och störd löpmagsfunktion.

HK hos kor utan kliniska symtom
Alimentär HK
Av de kortkedjiga fettsyrorna, som är
slutprodukter vid kolhydratnedbryt-
ningen i våmmen, utgör smörsyra unge-
fär 15 procent. Vid absorptionen genom
våmepitelet omvandlas huvuddelen till
β-hydroxismörsyra, som bildar en bas-
koncentration av KK i blodet, så kallad
alimentär HK, som är särskilt framträ-
dande under mitt- och låglaktation. 

HK vid otillräcklig glukosproduktion
Av olika orsaker förekommer det under
normala förhållanden variationer i glu-
kos tillförseln till blodet. Trots detta är
plasmaglukosnivån mestadels tämligen
stabil beroende på ett nära samspel mellan
glukos- och fettomsättningen. Om till-
förseln av glukos är låg, sker en mobilise -
ring av fettsyror från lagrade fettreserver.
En betydande del av dem tas upp i levern
där de oxideras till KK, som delvis kan
ersätta och därmed spara glukos som
energikälla. Detta bidrar till att stabili-
sera koncentrationen av glukos i plasma.

FIGUR 3. Klinisk acetonemi har många 
likheter med anorexia nervosa hos 
män niska. De som drabbas är framför 
allt ambitiösa, målmedvetna flickor 
som med avsikt går in för en kost med 
kaloriunderskott.
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KETONKROPPAR SOM META -
BOLISKA MARKÖRER
KK i blod och mjölk, särskilt β-hydroxi -
smörsyra, används ofta som markörer för
att påvisa störningar eller risker för stör-
ningar i energiomsättningen (Figur 4).
Eftersom HK kan förekomma i flera
olika sammanhang både under fysiolo-
giska förhållanden och i samband med
sjukdom, är det knappast möjligt att 
dra några slutsatser av enbart keton -
kropps analyser. De måste kompletteras
med kliniska och/eller klinisk-kemiska
undersökningar. Här följer en kort sam-
manställning av de viktigaste kliniska
för ändringarna, vid vilka HK kan före-
komma.

HK i samband med kliniska symtom
Klinisk acetonemi
Svältutfodring med efterföljande foder-
vägran, avmagring, intorkning, plasma -
glukos mycket lågt, hög koncentration
KK.

HK i samband med puerperal sjukdom
Ofta kor i gott hull, stresspåverkan genom
sjukdom eller på annat sätt, plasmaglukos
normalt eller förhöjt, KK-koncen tra -
tionen lindrigt till måttligt förhöjd.

HK hos kor utan kliniska symtom
Alimentär HK
Plasmaglukos normalt, lindrig förhöj-
ning av KK-koncentrationen.

HK vid otillräcklig glukosproduktion
Plasmaglukos inom normala, ofta nära
nedre normala gränsen, KK-koncentra-
tionen varierande.

ALLMÄNNA KOMMENTARER
Alimentär HK uppkommer genom en
direkt tillförsel av β-hydroxismörsyra
från våmepitelet och är inte ett resultat
av ketogenes, som sker i levern efter upp-
tag av långkedjiga fettsyror efter mobili-
sering från fettdepåer. Orsakerna till
ketonkroppsbildning kan vara antingen
låga glukos- och insulinnivåer eller ned-
satt insulinfunktion på grund av insulin-
resistens. Med hjälp av klinisk undersök-
 ning och glukosnivån i plasma kan man
få en viss uppfattning om bakgrunden
till HK. Det viktiga är att skilja mellan
de fall där insulinfunktionen är normal

och de fall där det föreligger in sulinresi -
stens och en metabolisk störning. Med
analysvärden för glukos, insulin och fria
fettsyror som underlag är det möjligt att
bedöma insulinkänsligheten (8).

SAMMANFATTNING
För mer än 100 år sedan rapporterades
om en sjukdom hos mjölkkor som ytt-
rade sig i fodervägran. Den förekom
framför allt i små besättningar, i vilka 
utfodringen under vinterhalvåret var
mycket undermålig. På grund av aceton-
lukt i mjölk och urin fick sjukdomen
namnet acetonemi. I mitten av 1900-
talet minskade denna enhetliga kliniska
form i frekvens och i stället påvisades HK
även under andra förhållanden, såsom hos

kor som samtidigt hade någon puerperal
sjukdom. Dessa fall benämndes sekun där
acetonemi. HK kan också före komma
hos kor som inte har några sjukdoms-
symtom. För denna företeelse har be-
nämningen subklinisk acetonemi införts.
Dessutom kan koncentrationen β-hyd-
roxismörsyra i blodet stiga genom ökad
halt smörsyra i våmmen och oxidation i
våmepitelet, så kallad alimentär HK. 

Vägen fram till klarläggandet av orsa-
kerna till och betydelsen av HK har varit
lång. De viktigaste framstegen gjordes
genom klarläggandet av insulinets bety-
delse för fettomsättningen och regle -
ringen av samspelet mellan glukos och
fett i energiomsättningen. 

När glukosnivån i plasma sjunker
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FIGUR 4. Ketonkroppar i blod och mjölk används ofta som markörer för att påvisa 
störningar i energiomsättningen. Det är dock svårt att dra några slutsatser enbart av 
ketonkroppsanalyser.
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minskar insulinkoncentrationen, vilket
leder till ökad mobilisering av fettsyror.
I levern sker en oxidation av en del av
dessa till ketonkroppar, främst β-hydroxi -
smörsyra, som delvis kan ersätta glukos i
energiomsättningen, vilket stabiliserar
glukosnivån i plasma. Det krävs en
ganska lång period med mycket kraftig
underutfodring i början av laktationen
för att glukosvärdet ska bli så lågt, att 
klinisk acetonemi med fodervägran ska
uppkomma. Detta tillstånd har både 
kliniskt och klinisk-kemiskt stora likhe-
ter med anorexia nervosa hos människa. 

HK hos kor utan sjukdomssymtom är
en tämligen okomplicerad företeelse. När
produktionen av glukos är otillräcklig i
förhållande till behovet, tas lagrade fett-
reserver i anspråk som komplement och
i denna process ingår KK. Detta är en 
fysiologisk funktion och torde inte med-
föra några hälsorisker (Figur 5).  

Vid HK i kombination med puerpe-
ral sjukdom är det ytterst sällsynt att det
är låga nivåer av glukos och insulin som
är orsaken, eftersom korna då har stor
kapacitet att bilda glukos. Mer sannolikt
är att det är nedsatt insulinfunktion på
grund av insulinresistens som ligger
bakom. I början av laktationen är insu-
linkoncentrationen låg. Om kon då,
genom sjukdom eller på annat sätt, ut-
sätts för stresspåverkan, leder det till ökad
glukosproduktion och mobilisering av
fettsyror. Detta medför bildning av tri -
glycerider i levern och förfettning. När
cellerna är förfettade minskar deras för-
måga att binda insulin, så att plasma -
nivån stiger och insulinresistensen för -
stärks. 

Av de två enzymer som hämmar keto-
genes, malonyl-CoA och metylmalonyl-
CoA, är det senare en metabolit av
propionat. Om det är nedsatt tillförsel 
av detta ämne, kan hämningen av keto-
genesen försvagas. På grund av insulin-
resistensen kan emellertid glukos pro -
duktionen från endogena aminosyror
fortgå och det förekommer då HK och
hyperglykemi samtidigt. Med hjälp av
värden för glukos, insulin och fria fett -
syror kan man göra en bedömning av 
insulinkänsligheten.

Som markörer för påvisande av meta-
boliska störningar har KK mycket be-
gränsat värde. Lindrig HK förekommer

till stor del under fysiologiska förhållan-
den utan att förebåda någon sjukdom.
När HK förekommer i samband med
någon puerperal sjukdom och leverför-
fettning innebär ketogenes en möjlighet
att minska förestringen av fettsyror och
därmed ytterligare upplagring av fett i
cellerna.

SUMMARY
Clinical ketosis and hyperketonemia
with another background
More than 100 years ago a disease was
observed in dairy cows 3–6 weeks after
calving, mostly in very small farms with
poor feeding during the winter. The
most pronounced symptom was loss of
appetite. Owing to the smell of acetone
in the milk and urine, the disturbance
was named acetonemia. About 50 years
later it was reported that the frequency
of this clinical form of the disease 
de creased, and hyperketonemia (HK)
could occur in other conditions as in
cows with puerperal diseases. This type
was named secondary ketosis. HK could
also appear in cows without clinical
symptoms and these cases were called
subclinical ketosis. One part of the con-
centration of β-hydroxybutyric acid in
the blood emanates from butyric acid in
the rumen and oxidation in the rumen
wall, alimentary ketonemia. 

Eventually, the importance of insulin
in the regulation of fat metabolism and
in the interplay between glucose and fat
in energy metabolism was clarified.
Based on this knowledge many questions
about ketogenesis and the importance of
ketone bodies could be explained. 

When the glucose level in plasma is
low, the insulin concentration generally
is low and this leads to increased mobili-
zation of fatty acids. A lot of these are 
oxidized in the liver to ketone bodies,
mostly β-hydroxybutyric acid, that can
replace glucose and contribute to the 
stabilisation of the plasma glucose level.
A relatively long period of poor feeding
in the beginning of lactation is needed to
cause such low glucose levels, that aceto-
nemia with appetite loss will occur. This
state has many similarities with anorexia
nervosa in humans. 

HK in combination with puerperal 
diseases is seldom caused by low concen -

trations of glucose and insulin, as the
cows at that time have a large capacity to
produce glucose. It is more probable that
reduced insulin function owing to insu-
lin resistance and metabolic disturbances
is the cause. In the beginning of lactation
the insulin level generally is low. If the
cow is subject to stress, for instance due
to disease or bad management, this will
give rise to increased glucose production
and mobilisation of fatty acids. This 
increases the risk for an extensive accumu-
lation of fat in the liver. In case of fatty
liver the capacity of the hepatic cells to
bind insulin is reduced and therefore the
plasma concentration of the hormone 
increases, which may induce insulin 
resistance.

HK in apparently healthy cows is a
rather uncomplicated phenomenon.
When the production of glucose is insuf-
ficient in relation to the requirement,
fatty acids from stored reserves of fat are
mobilized and used as complement in
the energy metabolism. In this process
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FIGUR 5. Hyperketonemi hos kor utan
sjukdomssymtom är en tämligen okompli-
cerad företeelse. Detta fenomen torde inte
medföra några hälsorisker.
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ketone bodies are involved and this
might not imply any risks for the health. 

There are two enzymes that inhibit 
ketogenesis, malonyl-CoA and methyl-
malonyl-CoA. The latter is an inter -
mediate of propionate metabolism and
with decreased propionate supply, the 
inhibition of ketogenesis also will be re-
duced. Owing to the insulin resistance
the glucose production from endogenous

amino acids will continue, thus HK and
a high glucose level can occur at the same
time. With values from glucose, insulin
and free fatty acids in plasma it is pos-
sible to estimate insulin sensitivity.

As markers for indicating metabolic
diseases ketone bodies have very limited
value. Mild HK occurs often during 
physiological conditions without fore -
boding any disease. When HK occurs

early in lactation in cows with some 
puerperal disease and fatty liver, keto -
genesis is a way to reduce esterification
of fatty acids and decrease further load of
fat in the cells.
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Är du specialist i sjukdomar hos hund och katt? 
Vill du gå vidare med din specialistutbildning?

SVS tar nu emot ansökningar från specialister i hundens och kat-
tens sjukdomar som önskar gå vidare med sin specialisering inom
något ämnesområde. Följande sex ämnesområden är klara att
börja: 

• Bilddiagnostik • Dermatologi • Internmedicin

• Kardiologi • Kirurgi • Reproduktion

Förhoppningsvis blir även oftalmologi och odontologi klara under
detta år. 

Ansökningsblankett finns att hämta på förbundets hem sida under
knappen ”specialistutbildningar” och de olika utbildningsprogram-
men finns också på hemsidan. Observera att ansökan ska vara
påskriven även av handledaren och åtföljas av en individuell ut-
bildningsplan.

Inbjudan till

Ansökan om Steg II

Den vetenskapliga tidskriften Acta Veterinaria Scandinavica, skapad av de nor-
diska 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 av-
gift från de publicerade författarna, med de nordiska veterinärförbunden som
ekonomisk garant. 

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

Innehåll i 
Acta Veterinaria Scandinavica
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Epizteln tar denna gång upp MRSA hos häst samt 

den ko som 2006 diagnostiserades med BSE. Epizteln

är i det här numret sammanställd av Kristina Karlsson, SVA.

MRSA PÅVISAD HOS HÄST I SVERIGE
I en forskningsstudie om förekomst av MRSA
(meticillinresistenta Staphylococcus aureus) hos
häst har bakterien för första gången isolerats
från näsan hos en häst i Sverige. Detta är en
delstudie där 300 hästar har provtagits. Då stu-
dien genomförs anonymt är hästens identitet
inte känd. Resultatet visar endast att hästen är
bärare av bakterien. I den andra delen av detta
projekt undersöks om MRSA har orsakat infek-
tion hos hästar.

En infektion med MRSA kan bli både allvar-
lig och svårbehandlad. Meticillinresistens inne-
bär att bakterien är okänslig för alla beta laktam -
antibiotika inklusive cefalosporiner. För utom
detta är MRSA ofta multiresistent. MRSA är
klassad både som allmänfarlig och anmälnings -
pliktig inom humanmedicinen. Antalet männi-
skor som smittas av MRSA i samhället och på
sjukhusen ökar. Människor och djur kan vara
bärare av MRSA utan att ha symtom men under
framför allt en antibiotikabehandling löper de
en ökad risk att drabbas av en infektion med
bakterien. MRSA och andra meticillinresistenta
koagulaspositiva stafylokocker (t ex Staphylococ-
cus intermedius) som isoleras från djur är anmäl-
ningspliktiga från 1 januari 2008.

SVENSKA BSE-KON HADE ATYPISK FORM
AV SJUKDOMEN
I en nyligen publicerad artikel i Journal of Vete -
rinary Diagnostic Investigation har ett antal
forskare vid SVA och tre andra laboratorier i 

❘ ❙❚ månadens epiztel
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■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootolog jour är
018-67 40 01. 

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veteri närer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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MRSA har påvisats hos häst för första gången i
Sverige. Bakterien isolerades från hästens näsa. 
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Europa (AFSSA, CIDC och VLA) karaktäriserat
prionproteinet från den svenska ko som i februari
2006 diagnostiserades med sjukdomen BSE.
Forskarna konstaterar att det rör sig om ett fall
av atypisk BSE av H-typ. H-typen skiljer sig
från det klassiska BSE-prionet i sin molekylära
uppbyggnad. H-typen har också infekterat möss
experimentellt och uppvisar då ett sjukdoms-
mönster som skiljer sig från klassisk BSE. Sjuk-
domen finns beskriven hos endast ett 20-tal

djur, alla åtta år eller äldre, trots den omfattande
övervakningen som görs inom EU. Forskarna
tror att den uppkommer spontant i likhet med
den spontana formen av Creutzfeldt-Jacobs
sjukdom. Detta är dock ännu inte bevisat.

Inom EU pågår arbete med att minska den
mycket omfattande BSE-övervakningen. I OIEs
(World Organisation for Animal Health) för-
slag nyligen bedöms Sverige ha negligerbar
BSE-risk.  ■
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Hippologutbildningen 
förlängs

❘❙❚ Från och med 2010 kommer de i dag
tvååriga hippologutbildningarna vid SLU
att göras om till tre år och därmed ge nya
möjligheter till fördjupning inom olika

ämnen. Det rapporteras i ett pressmed -
delande från SLU den 8 januari.

De nya hippologutbildningarna, upp -
delade på ridlärare, stallchef, trav och 
galopp, kommer inte att handla om en
förlängning av nuvarande program. Det
kommer att bli mycket genomgripande
förändringar som höjer nivån på utbild-
ningarna. Bland annat får studenterna
djupare kunskap om ledarskap och peda-

gogik jämfört med dagens utbildningar.
Det blir också tid för mer praktisk träning
till häst och i hästknuten verksamhet inom
de olika disciplinerna.

– Treåriga program innebär ett jättesteg
som vi tar med hippologprogrammen. Det
ger oss också chansen att göra en revision
av programmen som nu funnits sedan
1994, säger Göran Dalin, föreståndare för
hippologprogrammet vid SLU.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Vilken är din diagnos? – Radiologi

SVAR SE SIDAN 50

FIGUR 1. Medio-lateral projektion centrerad
över vänster karpus.

FIGUR 2. Dorso-palmar projektion centrerad
över vänster karpus.
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En sju år gammal labrador hade under flera
månader visat tecken på smärta och ändrat 
rörelsemönster på vänster framben. Fallet är
tolkat av Kerstin Hansson, institutionen för 
kliniska vetenskaper, avdelningen för bilddia-
gnostik och klinisk patologi, SLU.

Labrador retriever, hane, sju år
ANAMNES OCH KLINISK UNDERSÖKNING: Ägaren har
upplevt att hunden under flera månader visat tecken
på smärta och ändrat rörelsemönster på vänster fram-

ben. Vid klinisk undersökning går inte karpus att böja
samman på normalt sätt på vänster framben. Hunden
smärtar vid flexion av karpus och har en hård mjuk-
delsansvällning medialt. Den har även minskad mus-
kelmassa på vänster framben vid jämförelse med höger
framben.

FRÅGA: Finns det några förändringar på bilderna 
av karpus (Figur 1 och 2)? Vilken är den mest troliga
diagnosen?

SLU leder expertgrupp mot
fågelinfluensa

❘❙❚ Sida har förnyat ett avtal med fakulte-
ten för veterinärmedicin och husdjursve-
tenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet,
SLU om att leda en grupp av experter 

från svenska myndigheter för att följa
FAOs (FNs livsmedel- och jordbruksorgan)
globala arbete med att bekämpa fågelin-
fluensan. 

– Bekämpningen av fågelinfluensan är
en FAOs största operationer någonsin och
Sverige är med sina närmare 100 miljoner
kronor bland de allra största givarna. Så
det är självklart att Sida är angeläget att
följa operationen på nära håll och har 
därför engagerat oss för att bilda en refe-

rensgrupp för det svenska stödet, säger
Ulf Magnusson, vice dekanus för inter -
nationellt samarbete vid VH-fakulteten
och ordförande i gruppen.

Referensgruppen består förutom 
forskare vid SLU också av experter från
Statens veterinärmedicinska anstalt, 
Jordbruksverket och Livsmedelsverket
samt personal från Sida.

Källa: SLU-nytt, december 2007. ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Djur som sällskap men även djur
som terapi, var ämnen som avhand-
lades i konferensen ”Ett djur för
livet” den 11 december förra året.
Några av landets främsta experter
på interaktionen mellan djur och
människor hade samlats i Stockholm
för att förmedla aktuell kunskap.

Organisationen Manimalis stod som värd
för konferensen ”Ett djur för livet” på
hotell Sheraton i Stockholm i mitten av
december. Syftet var att belysa sällskaps-
djurens positiva påverkan på människan,
och till sin hjälp hade arrangörerna kallat
föreläsare från så skilda områden som 
fysiologi, psykiatri, medicin, teologi och
politik.

Hälsoeffekter av djur uppmärksam-
mades redan i antikens Grekland då 
ridning var en av de rekommenderade
aktiviteterna för att bibehålla eller återfå
hälsa, berättade Margareta Håkansson,
doktorand vid Göteborgs universitet i
projektet ”Djur och människors hälsa”. 
I början av 1960-talet upptäckte barn -
psykologen Levinson att en hund i tera-
pirummet gjorde att barnet som var
svårkontaktat blev möjligt att kommuni-
cera med genom att prata om eller med
djuret. Idag finns assistanshundar som
larmar vid epileptiska anfall, som kom-
penserar för bristande kraft eller rörlig-
het, som visar på hörselskada eller andra
dolda handikapp. Andra djur har också
uppmärksammats som terapeutiska med -
arbetare i vård och behandling. AAA och
AAT är den internationella beteckningen
för Animal Assisted Activity respektive
Therapy och är nu forsknings- och ut-
bildningsområden världen över, sade 
Håkansson. 

OFÖRMÖGNA ATT INFÖRLIVA 
KUNSKAPEN
I Sverige har vi dock under en lång följd
av år varit oförmögna att införliva den
kunskap som genererats, fortsatte hon.
Djur har förbjudits i offentliga lokaler

och setts som en hälsofara. Smittsprid-
ning och allergier har varit argument mot
användning av djur i vård och rehabilite -
ring. Det innebär att vi har en bristande
tradition att tillåta djur i offentliga lokaler
och därmed inom offentligt driven vård

Djuren betyder mer än vi tror
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Idag finns assistanshundar för många ändamål, vilket tydliggjordes i publiken genom Lina
Humleblom som satt på åhörarplats med sin servicehund Preston.
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➤ och rehabilitering, konstaterade Håkans-
son. Sverige saknar professionell utbild-
ning av terapeuter och av djur i vård och
rehabilitering, och borde skapa en natio-
nell strategi för detta, tillade hon kritiskt. 

Djur som hälsofrämjande variabler har
inte heller uppmärksammats i de stora
befolkningsundersökningarna. Fysisk 
aktivitet är idag den stora biverkansfria
evidensbaserade medicinen för samtliga
livsstilssjukdomar. Men fortfarande frå-
gas det inte efter om man är hundägare
eller ryttare när undersökningar om 
motions vanor genomförs, reflekterade
Margareta Håkansson. Detta trots att
hundrastning och ridning innebär en
ökad fysisk aktivitetsnivå och en hälso-
främjande livsstil.

OXYTOCIN OCH SPEGELNEURON
Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i djur-
fysiologi vid SLU, förklarade mer detal-
jerat hur beröring mellan djur och
människa kan stimulera naturlig oxyto -
cinfrisättning, både hos djuret och män-
niskan. Oxytocinet har kortsiktigt en 
avstressande effekt, men även långsiktigt
många positiva sekundäreffekter på grund
av stimulans av andra hormonsystem.
Djurstudier visar att oxytocin påverkan
stimulerar den sociala kompe tensen och
minskar aggressionsnivåerna. Detta på-

verkar individens hälsa positivt. Studier
har vidare visat att hanar uppfattas som
mer attraktiva av honor som påverkats av
förhöjda oxytocinnivåer. Kanske en för-
klaring till det så kallade ”hundtricket”?

Från universitetet i Erlangen, Tysk-
land, kom Andrea Beetz och pratade om
barns utveckling av empati med hjälp av

sällskapsdjur. Beetz leder en forsknings-
grupp om psykologisk interaktion mel-
lan djur och människor, och talade bland
annat om spegelneuroner. Ett spegel -
neuron är ett neuron som avger nerv -
impulser både när individen utför en 
viss handling och vid observerandet av
samma handling utförd av en annan 
individ. På det viset ”speglar” neuronet 
beteendet hos ett annat djur som om 
observatören själv utförde det. Sådana
neuron har konstaterats hos primater,
vissa fåglar och människor. Umgänge
med djur stimulerar människors spegel -
neuron, vilket har stor betydelse för 
utveckling av empati och känslomässig
intelligens. Störst effekt av djurkontakt
har observerats hos pojkar, då flickor har
större känslomässig mognad från början.

DJURET GÖR TILLVARON MENINGS-
FULL
Närvaron av sällskapsdjur kan spela en stor
roll både vid vård av problemungdomar
och för att höja människans livskvalitet. 

Den första aspekten vittnade Bengt-
Åke Ögren om. Han är präst och driver
samtidigt ett behandlingshem för ung -
domar med psykosociala problem. På ett
mycket medryckande sätt berättade
Ögren om det ena hopplösa fallet efter
det andra, där kontakten med djur fått

Kerstin Uvnäs-Moberg, Margareta Håkansson och Andrea Beetz var tre av föreläsarna
under konferensen.

Djur kan höja livskvaliteten, men kaffe är inte så dumt heller. Åke Hedhammar, SLU och
Christina Arosenius, SVS diskuterar med föredragshållaren Barbro Beck-Friis.
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aggressiva och asociala ungdomar att
ändra livsstil. Han framhöll att det inte
handlade om några mirakel och att
många återfall inträffat, men att djuren
många gånger skapade öppningar som
inga mänskliga terapeuter skulle ha klarat
av. Han betonade också vikten av att 
djuren alltid måste skyddas i terapisitua-
tioner, men konstaterade samtidigt att
våld mot djur i princip aldrig varit något
problem i hans verksamhet. Däremot
hade hans behandlingshem åtskilliga
gånger slagits sönder när djuren inte var
med.

Barbro Beck-Friis är professor i geria-
trik och sedan 2007 också veterinär -
medicine hedersdoktor. Hon framhöll
djurens betydelse för människans livskva-
litet i fyra nivåer: den fysiska (motion,
hälsa), den psykiska (kärlek, uppskatt-
ning), den sociala (samvaro och social
dörröppnare) och den existentiella (han-
tering av död och förgänglighet). En viktig
hälsofaktor för alla människor är att 
ha en stark relation till minst en annan
levande individ, fortsatte hon. Om ingen
människa finns som fyller den funktio-
nen, kan ett sällskapsdjur ge samma 
effekt. Djuret kan göra tillvaron begrip-
lig, meningsfull och hanterlig för en
människa som annars tappat viljan att
leva.

ELDSJÄLARNA MÅSTE UPP-
MUNTRAS
Trots alla vetenskapliga bevis om säll-
skapsdjurens värde för människors hälsa
finns ett stort motstånd kvar i samhället,
vilket Margareta Håkansson inledning s -
vis konstaterade. 

En som försöker ändra på det är Cecilia
Forss, kommunalråd (m) i Uppsala. Hon
motionerade i flera år om införande av
besöksdjur vid kommunens vårdinrätt-
ningar, och fick till slut 2006 igenom en
visserligen urvattnad men dock fastställd
kommunpolicy om djur i vården. Trots
den politiska enigheten framkom dock
samma år tydligt den negativa inställning
som vårdpersonal och tjänstemän i kom-
munen hade. I ett uppmärksammat fall
hade en yngre, fysiskt handikappad man
erbjudits en hund från sin veterinär. 
Personkemin mellan hunden och man-
nen fungerade mycket bra, liksom den
praktiska skötseln av hunden. Allt ver-

kade frid och fröjd tills kommunen på
lösa grunder förbjöd mannen att ha
hund i sitt vårdboende. Det finns en
dold negativism i många kommuner, och

den inställningen tar lång tid att ändra,
suckade Cecilia Forss.

Uppsala fick dock hösten 2007 en
kommunanställd vårdhund i äldreboendet
Årstagården, och erfarenheterna hittills
har varit positiva från både personal och
patienter. Hunden har en fast ledare, 
och besöker äldreboendet två gånger i
veckan. Djur i vården börjar bli accep -
terat även i Sverige, men allt bygger 
fort farande på initiativ från eldsjälar,
konstaterade Forss.

Manimalis ordförande Ulla Björne-
hammar underströk i sitt avslutnings -
anförande betydelsen av eldsjälarna. De
behöver stöd, och det är allas vår uppgift
att stödja dem, uppmanade hon. Ett steg
på vägen är den 12:e internationella fors-
karkonferensen om human-animal bond,
som äger rum i Stockholm 2010. Sverige
har tilldelats värdskapet för denna världs -
övergripande sammankomst, vilket för-
hoppningsvis kan öka intresset för frågan
i vårt närområde. SVT lär få anledning
att återkomma med rapportering om
detta.  ■

Djur i vården börjar bli accepterat även i
Sverige, men allt bygger fortfarande på
initiativ från eldsjälar, konstaterade Cecilia
Forss.

Amoxicillin / Klavulansyra  
Tabletter med köttsmak, rosa, delbara.

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

                • Hudinfektioner
                • Urinvägsinfektioner
                • Luftvägsinfektioner
                • Tarminfektioner

Noroclav vet
tabletter

För ytterligare information, se Fass.se

Förpackningar och priser:

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

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

“Ett generikum till 
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Den 12 januari ägde den officiella
avslutningsceremonin rum för den
senaste årskullen veterinärer från
SLU, med kursnamnet Vetisch. Runt
70 nya veterinärer ger sig nu ut i 
arbetslivet, men de flesta hade jobb
som väntade på dem redan sedan 
i höstas.

Avslutningen från SLUs veterinärpro-
gram har de senaste åren firats allt mer
formellt och högtidligt, på initiativ av

och genomfört av studenterna själva. Så
skedde även när den senaste årskullen,
Vetisch, sade tack och adjö till sitt alma
mater den 12 januari. 

Vetisch bestod från början av 72 stu-
denter när de började utbildningen
2002. Trots diverse studieuppehåll och
några avhopp var det ändå 70 nybakade
veterinärer som fick ta emot sina kurs -
diplom ur inspektors och dekanus händer
på examensdagen. Äldrekursare som
lämnat sina ursprungskurser fyllde upp
nästa alla tomma platser.

ANRIK SCEN
Avslutningsceremonin ägde även i år
rum i Uppsala universitets aula, då SLU-
aulan ännu inte var öppen efter sin reno-
vering. Detta höjde dock högtidskänslan
ytter ligare för många Vetischare och
deras anhöriga. Historien satt i väggarna,
och den anrika byggnadens förgyllda in-
teriör skulle ha kunnat berätta om många
akademiska festligheter.

SLUs rektor Lisa Sennerby Forsse be-
lyste i sitt tal till de nyexaminerade den
stora efterfrågan på veterinär kompetens

Vetisch förstärker den veterinära
arbetsmarknaden
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Trots diverse studieuppehåll och några avhopp var det ändå 70 nybakade veterinärer som ställde upp vid avslutningen i Uppsala univer -
sitets aula.
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som finns inom många områden. Värl-
dens u-länder behöver 100 miljoner ton
mer kött om året 2020 än i början på
1900-talet, exemplifierade hon. För värl-
dens u-landsbefolkning innebär det stora
näringsmässiga vinster bara att föra in en
liten del animalieprodukter i dieten.
Detta kräver stora insatser i förbättrad
djurhållning, liksom i en minimering av
miljöeffekterna inom animalieproduk-
tionen. Veterinärens arbetsmöjligheter är
obegränsade, sammanfattade hon.

ARBETSMARKNADEN ROPAR EFTER
VETERINÄRER
Dekanus Arvid Uggla tog upp rektorns
tråd i sitt tal, och underströk den stora
bredd som veterinärutbildningen ger.
Han gratulerade dessutom studenterna
till att ha genomgått en av Europas bästa
veterinärutbildningar, enligt en nyligen
utförd internationell utvärdering. Vårt
samhälle accepterar att vi utnyttjar djur
på olika sätt, men det är ni yrkesverk-
samma veterinärer som har ansvaret för
att djurens villkor blir rimliga, fortsatte
han. Han insåg att dagens arbetsmark-

nad ropar efter veterinärer, men hoppa-
des ändå att några skulle komma tillbaka
till fakulteten för att forska.

Tillsammans med studentkårens in-

spektor, Bernt Jones, hade dekanus sedan
det hedersamma uppdraget att dela ut
kursdiplom till alla närvarande Vetischare.
I den långa rad av glada avslutningsdel -
tagare som sakta ringlade upp på univer-
sitetsaulans scen, kunde man urskilja
förvånansvärt många frackar bland alla
långklänningar. Tidigare årskursers totala
kvinnliga dominans verkade ha minskat
något i Vetisch.

MIDDAG PÅ SLOTTET
En fördel med att ha avslutningscere -
monin i Uppsala universitets aula, är när-
heten till Uppsala slott. Hela årskursen
inklusive anhöriga, totalt ca 450 personer,
vandrade nämligen i fackeltåg till slottet
efter utmarschen ur aulan.

Middagen i rikssalen bjöd på både
skratt och gråt, i en känslofylld sista kurs-
sammankomst. Det stod dock klart att
rektorns och dekanus spådomar om stor
efterfrågan på veterinärer var helt sanna.
Alla Vetischare som ville ha arbete hade
fått det, de flesta redan under förra hös-
ten. Av samtalen kring borden framgick
att många hade fått flera jobbförfråg-
ningar, och att några arbetsgivare till och
med börjat bjuda över varandra.

Hur framtiden ser ut vet ingen, men för
Vetischs del verkar den ljusnande framtid
åtminstone under några år vara deras. Vi
andra kan bara önska dem lycka till.  ■

En glad Vetischare, Cecilia Granerot, tar emot sitt diplom ur inspektor Bernt Jones hand.

Ca 450 personer vandrade i fackeltåg till Uppsala slott för att fira sista natten med 
Vetisch-gänget.
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Arbetsförmedlingen Utland i Kalmar
har startat en förmedlingsverksam-
het för att få holländska veterinärer
att arbeta i Sverige. Dryga 50-talet
veterinärer har redan anmält in-
tresse att flytta från Holland, men
kontaktvägar till svenska arbets -
givare saknas för denna grupp. 

På arbetsförmedlingarna i Europa finns
en grupp som bara jobbar med utlands -
frågor. Gruppen heter EURES, som står
för EURopean Employment Services.
Målet är att utöka arbetskraftsrörlighe-
ten inom EU, och att starta projekt med
olika länder där flaskhalsar eller överskott
finns på arbetsmarknaden.

I slutet av oktober 2007 åkte EURES
Kalmar och Skåne till Utrecht (Neder-
länderna), tillsammans med tre svenska
arbetsgivare för att träffa veterinärer som
vill flytta till Sverige. Detta efter ett tidi-

gare lyckat pilotprojekt med holländska
veterinärer som fått tillsvidareanställ-

ningar här. I Nederländerna är det över-
skott på veterinärer, och Sverige är mycket

Holländska veterinärer köar för
att jobba i Sverige
ROB FLORIS, Arbetsförmedlingen Utland, Kalmar

Arbetsförmedlingen Utland i Kalmar anordnar i början av mars en kontaktträff i Utrecht
(bilden) där svenska arbetsgivare kan träffa holländska veterinärer.
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Alla nuvarande och f.d. medlemmar i Södermanlands Veterinärförening är
varmt välkomna till Jubileumsfestligheterna. Redan på eftermiddagen 
ordnas det med lekar och förfriskningar i slottsparken. Jubileums mid dagen
avnjuts tillsammans med hög tids tal, muntrationer och allsång. Efter des-
ser ten dansar vi till musikkapell i stora balsalen tills solen går upp.

Ni som önskar delta om beds att snarast kontakta ord föranden via e-post:
proth e r . int@telia.com eller sekreteraren via telefon: 0702 29 74 43.

Styrelsen och jubileumskommittén 

Jubileumsfest – 100 år!
Lördagen den 10 maj 2008

Öster Malma slott

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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populärt som inflyttnings- och arbets-
land. Holländare är kända för att ha lätt
att lära sig svenska, och kulturen ligger
nära vår egen. Den holländska veteri-
närutbildningen ligger också i många
delar på samma nivå som i Skandinavien.

NY KONTAKTTRÄFF PLANERAS
När EURES Kalmar i september via det
holländska veterinärförbundet medde-
lade att vi skulle komma till Utrecht för
en informationsträff, fick vi fler än 100
anmälningar. Vi valde att bjuda in de 
veterinärer som var färdigutbildade och
hade minst sex månaders yrkeserfaren-
het. Under informationskvällen fanns 58 
veterinärer på plats. De flesta hade redan

lokala jobb, men oftast bara vikariat eller
tidsbegränsade tjänster. Vad alla efter -
frågade, och som är svårt att få i Neder-
länderna, var en fast tjänst.

EURES Kalmar vill nu marknadsföra 
intresset från holländska veterinärer att
jobba i Sverige. Arbetsförmedlingen har
en lista på 58 arbetsvilliga holländska 
veterinärer, men dessa har svårt att etablera
kontakt med arbetsgivare. Förmedlingen
beslutade därför att ordna en andra träff
i början av mars 2008 i Utrecht, för-
hoppningsvis tillsammans med några 
veterinära arbetsgivare från Sverige. De
arbetsgivare som är intresserade och
kanske vill följa med till Utrecht eller 
erbjuda ett ledigt arbete, kontakta under-

tecknad. Kontaktuppgifter finns i vid -
stående faktaruta. Alla typer av veterinära
tjänster är intressanta, oavsett om man
vill följa med personligen till Utrecht
eller bara anmäla intresse att anställa en
holländsk veterinär.  ■
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➤

Kontaktuppgifter, 
Arbetsförmedlingen Utland
Rob Floris
Arbetsförmedlingen Utland
Box 763, 391 27 Kalmar.
Telefon: 010-486 30 47, 
Fax: 0480-495 050
Mobil: 070-513 52 33
Internet: www.ams.se 
E-post: Rob.Floris@arbetsformedlingen.se
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EXAMINATION 2009
Inför examinationen år 2009 kommer en omläggning av tidsschemat vad gäller examens arbetena att
göras. Detta sker som en följd av de svårigheter som både aspiranterna och ESK-gruppen upplevt vad
gäller att få arbetena godkända inför examination.

Måndagen den 5 maj 2008 Sista inlämningsdag för examensarbeten

Måndagen den 8 september 2008 Sista inlämningsdag för reviderade examensarbeten

Januari 2009 Sista anmälningsdag för examination 2009
Exakt datum är ännu inte fastställt.

Februari 2009 Examination
Examinationen kommer åter att ske i februari. Exakt datum är ännu
inte fastställt.

ESK-hund och katt vill framhålla vikten av att de examensarbeten som insändes är i färdigt
skick enligt instruk tionerna. De skall vara korrekturlästa och det krävs också en signering av hand ledaren
att hon/han har läst och godkänt det insända arbetet.

Har ni frågor, kontakta:
Christina Arosenius, telefon 08-545 558 24, e-post christina.arosenius@svf.se eller 
Marianne Lundquist, telefon 08-545 558 27, e-post marianne.lundquist@svf.se.

VIKTIG INFORMATION OM

TIDSSCHEMAT 
för nästa examinationsomgång inom

Specialistutbildningsprogrammet för 
sjukdomar hos hund och katt
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  Sveriges Veterinärförbunds full -
mäktige fastställer varje år med-
lems- och prenumerationsavgifter.
Här redovisas avgifter och premier
för 2008. Samtliga belopp avser
helår. 

FULLBETALANDE MEDLEM
Medlemsavgiften till veterinärförbundet
är uppdelad i två delar, dels till SVF och
dels till den förening man valt att till-
höra: AVF (Anställda Veterinärers Före-
ning) eller FVF (Företagande Vete ri -
närers Förening). Avgiftsnivån till AVF
och FVF är fastställda av respektive före-
nings årsmöte. Medlemsavgiften till SVF
omfattar även avgift till SVS, se följande
stycke under Sveriges Veterinärmedi-
cinska Sällskap. Alla avgifter för SVF,
AVF, FVF samt prenumerationsavgiften
för Svensk Veterinärtidning är oföränd-
rade från 2007, som i sin tur var oför-
ändrade från 2006. 

Från den 1 januari 2007 är det inte
längre SVF som administrerar och aviserar
medlemmarnas a-kassa (AEA), utan detta
sköts direkt av AEA. Observera att även
egenföretagare kan ansluta sig till AEA.
Mer information finns på www.aea.se. 

Fullbetalande medlem AVF

Medlemsavgift SVF 1 800 kr
Medlemsavgift AVF 1 400 kr
Prenumerationsavgift SVT 860 kr

Fullbetalande medlem FVF

Medlemsavgift SVF 1 800 kr
Medlemsavgift FVF  350 kr

Inträdesavgift 
(avser nya medlemmar) FVF 100 kr
Prenumerationsavgift SVT  860 kr
Serviceavgift FVF 1 700 kr
(Betalas av företaget. Moms tillkommer) 

Medlem som är dubbelansluten till Uni-
versitetslärarförbundet (SULF) betalar
medlemsavgift endast till veterinärförbun-
det och avgiften fördelas sedan mellan
SVF och SULF. Medlemsavgiften för
2008 är 3 320 kr. Medlem som under
året dubbelansluter sig till SULF ska
meddela detta till veterinärförbundet. 

Veterinärstuderande

Medlemsavgift 250 kr
Prenumerationsavgift SVT 250 kr

Pensionär

Medlemmar som gått i pension ska med-
dela detta till förbundet. Pensionärsavgift
betalas från och med det kvartal med-
lemmen går i pension. 
Medlemsavgift 370 kr
Prenumerationsavgift SVT 430 kr

YRKESVERKSAMMA UTANFÖR 
SVERIGE
Vid arbete utomlands medges reduktion
av medlemsavgiften med 75 procent.
Om veterinären är medlem i det aktuella
landets veterinärförbund medges ned-
sättning av medlemsavgiften till SVF med

90 procent. För att få reducerad avgift till
förbundet måste medlemmen ansöka om
det. Man ska då kontakta SVF-kansliet
för mer information.

SVENSK VETERINÄRTIDNING
Prenumeration på Svensk Veterinärtid-
ning (SVT) är obligatorisk för alla med-
lemmar utom för pensionärer. Pensionär
som inte vill prenumerera på SVT ska
meddela detta till förbundskansliet. Pre-
numerationen upphör tidigast från upp-
sägningsdagen. Vidare kan två makar/
sambo/registrerad partner, som båda är
med lemmar i förbundet och bor på
samma adress, avsäga sig den ena pre-
nume rationen. Prenumerationsavgifter
finns under respektive rubrik: Fullbeta-
lande, studerande respektive pensionär.

ENSKILDA PENSIONSFONDEN, 
”HEROFONDEN”
Förbundsmedlem måste ansöka om
medlemskap i Herofonden innan fyllda
50 år, och inbetalning ska ske i minst tio
år. Herofonden utbetalar pension från
och med året efter man fyllt 60 år, och
för närvarande uppgår utbetalat belopp
till mellan 1 500 och 5 300 kronor per år
beroende på hur många år Heroavgiften
har inbetalats. Avkastningen på inbetald
avgift är mycket god, för närvarande ca
80 procent, vilket innebär att inbetalda
avgifter återbetalas på tre år (netto efter
skatt). Medlemmar rekommenderas där-

Avgifter och premier för SVFs 
medlemmar 2008
TEXT: PER CARLSSON, kanslichef, SVF
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för att i god tid före 50-årsdagen ansluta
sig till Herofonden. För medlem som är
ansluten till Herofonden tillkommer 200
kronor per år i avgift till fonden.

INTRESSEFÖRENINGAR
Riksföreningarna finns inte längre kvar
som en organisatorisk del av förbundet
(detta upphörde den 1 januari 2006).
Föreningarna i sig kan dock finnas kvar
som intresseföreningar. Förbundet tar in
medlemsavgifter åt dessa föreningar. För
2008 gäller:

Svenska distriktsveterinärföreningen 

Yrkesverksam 300 kr
Pensionär 150 kr

Svenska besiktningsveterinärföreningen

Beslut om avgift var inte taget vid press -
läggning. Avgiften för 2007 var 100 kr.

Föreningen för veterinärer i administrativ
tjänst

Ingen medlemsavgift tas ut.

Svenska militärveterinärsällskapet

Medlemsavgift 80 kr

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP
Från och med 1990 är alla medlemmar i
förbundet även medlemmar i Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap (SVS).
Detta innebär att den särskilda medlems -
avgiften till SVS har slopats för för-
bundsmedlemmarna, som i fortsätt -
ningen betalar till SVS via förbundsav-
giften. Medlemsavgiften för stödjande
medlem i SVS (SVS-medlem som inte är
medlem i veterinärförbundet) har av full-
mäktige fastställts till 480 kronor för
2008.

SEKTIONERNA
Enligt beslut av respektive sektions 
årsmöte gäller följande medlems-
avgifter för 2008. 

Häst

Beslut om avgift var inte taget vid press -
läggning. Avgiften för 2007 var 200 kr.

Smådjur

Yrkesverksam 250 kr
Studerande 150 kr

Husdjur 

Yrkesverksam 150 kr
Pensionär 100 kr
Studerande 100 kr

Livsmedel

Yrkesverksam 150 kr
Pensionär 50 kr
Studerande 50 kr

Försöksdjur 

Beslut om avgift var inte taget vid press -
läggning. Avgiften för 2007 var 100 kr.

INBETALNING AV MEDLEMSAVGIF-
TER OCH FÖRSÄKRINGSPREMIER
Alla medlemsavgifter aviseras från kans-
liet som sedan fördelar medlen till 
respektive förening och sektion. Service-
avgiften som FVFs medlemsföretag ska
betala kommer att faktureras. Medlem
som anser att debiteringen är felaktig 
bör snarast kontakta förbundskansliet.
För de medlemmar som betalar kvartals-
vis tillkommer en aviseringsavgift på 
15 kr per avi. Om betalning sker årsvis
eller via autogiro utgår ingen aviserings -
avgift. Ansökningsblankett för autogiro
finns på www.svf.se. Man kan också kon-
takta SVF-kansliet om man vill ändra 
betalningsperiod eller betalningssätt.

Försäkringspremierna för personför-
säkringar (liv-, olycksfalls-, sjuk-, och barn-
försäkring) aviseras av Max Matthiessen
Liv & Försäkringsmäklare. De sköter all
administration och information om för-
bundets personförsäkringar, och nås på
08 613 28 55 eller grupp@maxm.se.

Försäkringspremierna för sakförsäk-
ringar (ansvars- och veterinärutrustnings-
försäkring) kommer som tidigare att
aviseras av förbundet.  ■

Kursinnehåll: Parodontologi: etiologi, patogenes, diagnostik, kon-
servativ behandling. Parodontal kirurgi: indikationer, kontraindika-
tioner, lambåtekniker, guided tissue regeneration. Extraktioner:
teknik och hur hantera komplikationer.

Föreläsare: Cecilia Gorrel, Diplomate EVDC och Björn Klinge,
professor i parodontologi.

Kursavgift: 4 800 kr inklusive måltider och middag 25 april med
anledning av SSDt:s 10-årsjubileum. Medlemsavgift tillkommer
150 kr, se www.ssdt.se.

Kursen hålls på Park Inn Solna. 
Rum finns reserverade, 560–1 020 kr beroende på rumstyp, 
ange IE272 vid bokning som görs senast 18 mars.

Upplysningar lämnas av linn.wikhamre@comhem.se. Anmälan
görs till Linn och kurs betalas senast 18 mars plusgiro 156 95 57–0.

Svenska Sällskapet för Djurtandvård

kallar till årsmöte samt 
inbjuder till kurs 25–26 april

ILL: CLAES BECK-FRIIS
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Avtalet mellan staten och trav- och
galoppsporten ska omförhandlas i
slutet av juni 2008. I samband med
det bör djurskyddet professionali -
seras, menar följande insändare.
Detta bör bland annat ske genom
inrättande av en statlig djurskydds-
fond och genom att trav- och 
galoppsporten tilldelas egen-
kontrollansvar, anser insändarna. 

Banveterinären är anställd av staten för
att se till att djurskyddslagen efterlevs. En
arbetsinstruktion är utfärdad för detta
ändamål. Den utformades för en tid då
man i allmänhet upplevde tävlandet med
halta hästar som det största problemet
för spelare och hästar, och då tillgång till 
veterinär hjälp vid olyckor under täv-
lingen var viktigt för att hästägare skulle
vilja ställa upp med sina hästar. En tid då
vare sig andra veterinärer eller forsk-
ningen hade tillgång till röntgen, ultra-
ljud, fiberendoskopi, scintigrafi eller
biokemiska analyser. En tid då det nakna
ögat utgjorde det främsta kliniska dia-
gnosredskapet. En tid då det inte som nu
fanns en välutrustad hästklinik vid varje
travbana. En tid då banveterinären kunde
agera med stöd av tävlingsreglementet
och ”köra ut” hästar som såg lite knackiga
ut utan att behöva tänka på Förvalt-
ningslagens krav på rättssäkerhet i myn-
dighetsutövningen. 

INTE SPORTENS FEL
Kontrollsystemet är inte sportens fel.
Tvärtom har sporten ett mycket mer ny-
anserat och finstämt regelverk till hästens
skydd än staten. Den kloke banveterinä-
ren utnyttjar detta och försöker övertala
sportens domare att fatta beslut som han
själv på grund av alltför osäkert underlag
är förhindrad att fatta.

Men sportens reglemente har gränser.
Det går inte att förmå sportens domare
att anslå pengar till forskning. Det går
inte att kräva att få undersöka alla hästar
mer noggrant före start utan att helt
rycka sönder all planering för tävling,
TV-utsändning och förtidsvad. Doping -
reglerna utesluter möjligheten att med
kända metoder omedelbart före start
kontrollera om hästen har magsår eller är
i farozonen för att drabbas av lungblöd-
ning.

NYA TIDER KRÄVER NYTT 
TÄNKANDE
Utvecklingen har varit påfallande på det
veterinärmedicinska området under de
senaste decennierna. Utvecklingen på
spelområdet har på senare år uppvisat en
ny dynamik i och med Internets intåg på
arenan. Vadhållningen på hästar finan -
sierar en stor del av sporten och skapar
intäkter till staten.

Sporten anpassar sig till de nya villko-
ren genom att förlägga tävlingarna allt
mer till dagtid och med mer direktsända
travlopp. Dessa förändringar får effekter
även på banveterinärjobbet. Fritidsjobbet
blir mer av ett deltidsarbete. Enligt vår
mening behövs dock fler förändringar än

så för att tillgänglig kunskap ska kunna få
genomslag i djurskyddsarbetet.

DEN OMEDVETNA STATSMAKTEN
Avtalet mellan staten och sporten ska
omförhandlas i slutet av juni 2008 (se
faktaruta). I tidigare avtal har staten mar-
kerat sin ambition att tillgodose en bred
och folklig förankring i sporten. Detta
motiv är förmodligen lika starkt även i
nästa avtal. Att inte tävlingsdjurskyddet
tagits upp vid dessa förhandlingar tidi-

Ekonomi inom trav- 
och galoppsporten

ATG är det bolag som har ensamrätt
på spel på hästar. Bolaget ägs av
trav- och galoppsporten men statens
representanter har röstmajoritet i
dess styrelse. Relationerna mellan
staten och sporten regleras i avtal
som hittills varit fyraåriga men det 
nu gällande är ettårigt och löper ut 
i slutet av juni 2008.

Statens skatteinkomster från tota-
lisatorn rör sig om ca 1,2 miljarder
per år. Djurskyddet övervakas av 54
banveterinärer som kostar trav- och
galoppsporten ca sex miljoner kronor
per år. Tävlingsdjurskyddet inom rid-
sporten kostar 6,5 miljoner kronor
per år. Genom stiftelsen Svensk Häst -
forskning delar ATG, AGRIA och 
lantbruksintressen ut ca sju miljoner
till hästforskning. 

Vi behöver en ny sorts tävlings-
djurskydd

insänt
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gare kan väcka förvåning eftersom djur-
skyddet varit en politiskt prioriterad 
aktivitet. Förmodligen har statens för-
hand lare haft fokus på breddsporten 
och sporten kan inte klandras för sitt 
fokus på sina ekonomiska förutsättningar.
Ingen har varit medveten om eller fun-
derat på förändringens konsekvenser för
djurskyddet. 

FÖRSLAG
Som antytts här blir inte situationen för
hästarna bättre genom att man häller mer
pengar över en otidsenlig organisation. I
takt med att sporten professionaliseras
bör djurskyddet gå samma väg. Vi som
befinner oss i denna organisation tycker
att det är dags att fundera över hur denna
professionalisering ska gå till. Vi tycker
man bör diskutera en egentillsynsmodell
inom respektive sport men till denna
koppla en professionell veterinärorgani-
sation och öronmärkta forskningsmedel.
Vi tycker att man också bör fundera över
hur det mer långsiktiga djurskyddet ska
tillgodoses, dvs hur man ska fånga upp
förändringar i sjukdomspanoramat, kart-

lägga dess orsaker och vidta relevanta och
effektiva åtgärder. I detta perspektiv krävs
sannolikt något mycket mer än extra -
knäckande ban- och tävlingsveterinärer. 

En utgångspunkt skulle kunna vara
följande. 

ENPROCENTMÅLET TILL DJUR-
SKYDDETS FROMMA
Vi föreslår att man borde öronmärka en
procent av statens skatteintäkter på totali-
satorn och avsätta dessa till en fond med
ändamålet att stödja djurskyddet rörande
tävling och träning för tävling.

Dessutom anser vi att trav- och galopp -
sporten ska tilldelas egenkontrollansvar
(precis som de flesta andra verksamheter
som har statlig reglering och kontroll).
Detta egenkontrollansvar bör ställas direkt
under en central, nationell, myndighet –
Jordbruksverket. Jordbruksverket (som
ansvarig myndighet) ska ha en särskild
resurs för att kontrollera sportens egen-
kontroll.

Vidare menar vi att det ska bildas en
”professionell” tävlingsveterinärorganisa-
tion med heltidsanställda veterinärer som

är centralt samordnade men verkar på 
regional nivå.

Slutligen menar vi att travsporten
inom ramen för sitt egenkontrollpro-
gram kan tilldelas medel ur djurskydds-
fonden för utrustnings- och doping kont-
 roll samt för forskning och utveckling av
djurskyddsarbetet.

ANDERS DARENIUS

banveterinär Mantorps Travbana
INGRID MYRIN

banveterinär Kalmar Travbana
JK LARSSON

banveterinär Bodens Travbana
ULF SELANDER

fd banveterinär Örebro Travbana
TONY ZÄLL

banveterinär Östersunds travbana
OLLE RYDELL

banveterinär Romme travbana

Insändarna vill bland annat att staten ska öronmärka en procent av sina skatteintäkter på totalisatorn till en fond för att stödja djur -
skyddet vid tävling och träning.
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Veterinärklinik till salu
– belägen mitt i Stockholm.

Ring 0736170752!
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Den 24 oktober 2007 försvarade
veterinär Yaohong Zhu vid Institu-
tionen för kliniska vetenskaper,
SLU, sin avhandling för veterinär-
medicine doktorsexamen med titeln
”Early inflammatory response in 
peri parturient sows to experimen-
tally induced Esherichia coli mastitis 
with special reference to cytokine
responses”. Fakultetsopponent var
professor Jens-Peter Nielsen, 
Köpenhamns Universitet, Danmark.

Agalaktisyndromet hos suggor vid för-
lossningen beskrevs i den internationella
vetenskapliga litteraturen första gången
av den svenske distriktsveterinären och
forskaren Nils Ringarp för snart 50 år
sedan. Sjukdomssyndromet drabbar sug-
gor i modern uppfödning i alla delar av
världen och har haft olika namn över
åren, liksom olika förklaringar till sin
uppkomst. Emellertid råder nu konsen-
sus att mastit orsakad av framför allt 
kolibakterier är den vanligaste orsaken
till syndromet. Det drabbar de nyfödda 
grisarna hårt på grund av att de inte får
råmjölk av den insjuknade suggan. 

I tidigare undersökningar vid avdel-
ningen har suggornas infektionsförsvar i
juvret studerats. Dock har inga större
skillnader kunnat påvisas mellan suggor
som utvecklar sjukdomen och de som
förblir friska. Syftet med avhandlingen
var att undersöka om det inflammato-
riska svaret skiljer sig åt mellan suggor
som insjuknar i kolimastit vid förloss-
ningen från sådana som förblir friska.

Det inflammatoriska svaret mättes bland
annat genom att kvantifiera proinflam-
matoriska cytokiner. De är små, lösliga
proteiner som fungerar som mediatorer
av det inflammatoriska svaret och som
kan frisättas från en mängd celltyper i
olika vävnader.  

Forskargruppen använde en experi-
mentell modell som utvecklats tidigare,
där suggor inokuleras med en och samma
dos E coli-bakterier och där de antingen
förblir kliniskt friska eller utvecklar olika
grad av klinisk sjukdom. En studie visade
att koncentration av cytokinerna IL-6
och TNF-α i plasma efter inokulation
var avsevärt högre hos de suggor som 
utvecklade kraftiga symtom på klinisk
sjukdom, jämfört med dem som förblev
kliniskt friska. Dessutom var plasmakon-
centrationen TNF-α högre i den senare
gruppen än hos kontrollsuggor som inte
inokulerades. Detta indikerar att plasma-
koncentrationen av vissa cytokiner kan
användas för att identi fiera subkliniskt
sjuka suggor.

I följande delar av avhandlingen under -
söktes om de proinflammatoriska cyto-
kinerna produceras lokalt i juvret och 
om en sådan produktion kan kopplas till 
klinisk sjukdom. Genom användande av
både PCR-teknik och immunohistokemi
påvisades såväl en basproduktion som 
inducerad produktion av flera proinflam-
matoriska cytokiner. Ett intressant fynd
på både gen- och proteinnivå var att
basproduktionen av cytokinet IL-1 var
lägre hos de suggor som sedan utvecklade
klinisk sjukdom. Denna observation
skulle kunna användas till att selektera
mer sjukdomsresistenta suggor. Vidare
visade undersökningarna att lokalt hög
produktion av flertalet proinflammato-
riska cytokiner var kopplad till klinisk
sjukdom.

Sammantaget visar studien starka sam-
band mellan proinflammatoriska cyto -
kiner och klinisk sjukdom, vilket bör
beaktas vid utvecklingen av nya terapeu-
tiska strategier samt förebyggande åtgärder
såsom avelsprogram.  ■

Kraftigt inflammatoriskt svar kopplat
till agalaktisyndromet hos sugga

disputationer

• specifik HESKA Fc-receptor test

• komplett skandinaviskt allergiprogram

• hund, katt, häst

• vägledning från veterinär dermatolog

www.drbaddaky.com

Var trygg med dina allergi patienter

 SVT 2-08 final:Layout 1  08-02-04  15.01  Sida 43



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  2 • 2008 45

➤

En djurägare anmälde två veteri närer
för felbehandling av en häst samt
en tredje veterinär för felaktigt 
agerande i samband med obduktion.
De två klinikveterinärerna bestred
anmälan, men den obducerande 
veterinären inkom aldrig med något
yttrande, trots påminnelser från 
ansvarsnämnden.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägaren kontaktade distriktsveteri -
närerna för att få en dräktighetsunder-
sökning av sitt sto. Den 7 mars kom
veterinär XX och gjorde en ultraljudsun-
dersökning samt undersökte hästen både
vaginalt och analt. Den vaginala under-
sökningen gjordes på grund av att XX
genom ändtarmen inte kunde känna
eller få tag i livmoderhalsen eftersom det
var ”något” som tryckte ned den. XX
kände vid denna undersökning något som
bulade ut på bägge sidor av livmoderöpp-
ningen. Beskedet till djurägaren var att
hästen nästan säkert var dräktig. För att
vara helt säker ville XX ta ett blodprov
som dock en vecka senare visade sig vara
negativt. XX sade att det emellertid
kunde finnas ett dött föl i magen på stoet
och att djurägaren skulle avvakta för att
fölet troligen skulle kastas. 

Ägaren var rädd att detta kunde vara
skadligt för hästen. XX skulle därför
komma och göra ytterligare en under -
sökning med en annan apparat. Denna 
undersökning skedde den 16 mars och
XX sade att det inte fanns något föl.

Stoet uppvisade vid denna undersökning
obehag.

Den 22 mars hade hästen hög feber.
Veterinär YY hade jouren och kom. Äga-
ren sade till YY att hon trodde att hästen
hade blivit skadad inombords efter vete-
rinär XXs hårdhänta undersökning. YY
ansåg inte att så kunde vara fallet utan 
att det var fråga om en vanlig feber. YY
undersökte hästen i ändtarmen och sade
att den hade början till en lätt förstopp-
ning. YY gav hästen vatten och olja med
slang men sade att förstoppningen inte
var det primära felet. När YY skulle känna
hästen i ändtarmen reagerade den häftigt.
Djur ägaren informerade YY om att häs-
ten inte hade haft snuva eller hosta eller

hade visat några koliksymtom. YY gav
hästen febernedsättande medel och tog
blodprover för att visa en eventuell virus-
eller bakterieinfektion. Ägaren ombads
att se efter hästen under natten. Efter att
YY hade åkt blev hästen sämre. Djuräga-
ren ringde YY som sade att det berodde
på den febernedsättande medicinen.
Ägaren ville ta hästen till ett djursjukhus
men YY sade att djursjukhuset inte skulle
ta emot en häst med feber och att febern
orsakades av virus. Hästen fick Vetalgin,
Beviplex och Cronyxin. 

När veterinär YY återkom den 23
mars var hästen akut sjuk med skak-
ningar i hela kroppen. Hästen var också
stel och kunde inte flyttas samt svettades

Ansvarsärende

Obducent lämnade bristfällig
obduktionsjournal

ansvarsärende

Kruuse ultraljudskurser 2008 

Datum för Kruuses populära ultraljudskurser 2008. 

15-16 mars grundläggande buk, max 12st deltagare 
12-13 april grundläggande kardiologi, max 10st deltagare 
30-31 oktober grundläggande buk, max 12st deltagare 

Fokus på kursupplägget är praktisk scanning, där deltagarna 
jobbar i mindre grupper vid olika arbetsstationer. Kursen 
vänder sig till både nybörjare och mer erfarna veterinärer. 

Föreläsare: 
DVM Ralph Wendt, språk engelska. 
Plats: Kruuses kontor i Solna 
Kostnad: 4000:- + moms, inklusive middag dag 1 samt lunch dag 2. 
Först till kvarn gäller, medtagande av egen hund ger kursrabatt. 

Anmälan till Therése Wersch, Kruuse Svenska AB 08-85 02 00 

Frågor besvaras av: 
Anders Hildebrand 0708-89 61 81 · Erik Fornander 0708-89 61 90

www.kruuse.com
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mycket. Ägaren var övertygad om att
hästen var döende. Hästen kollapsade
strax innan YY kom. Det sattes in anti -
biotika (Greepenil). YY stod i ständig
kontakt med ett närliggande djursjuk-
hus. Innan djurambulansen kom reste 
sig hästen. Den skakade, hade problem
med balansen och hyperventilerade samt
ramlade upprepade gånger. När djur -
ambulansen kom ansåg medföljande per-
sonal att det bästa var att avliva hästen.
Efter samtal med YY och djursjukhuset
avlivades hästen. 

Djurägaren undrar om inte hästen
borde ha avlivats tidigare redan på mor-
gonen av veterinär YY. Resterande timmar
var bara ett långdraget lidande för hästen
och ett onödigt medicinerande som inte
hade någon effekt.

Hästen sändes för obduktion vid ett
djursjukhus. Veterinär ZZ obducerade
hästen den 23 mars. Ägaren talade med
ZZ och sade att hon ville att ZZ skulle
undersöka ändtarmen och vaginan för att
se om det fanns skrapsår eller sår efter

dräktighetsundersökningen. Hon trodde
att det uppstått en inflammation där som
orsakat blodförgiftning. Det stod emeller -
tid inget om detta i obduktionsjournalen.
ZZ talade med henne om toxinförgift-
ning som dödsorsaken. När ägaren sedan
fick obduktionsprotokollet angavs döds -
orsaken som sepsis. Toxiner kan inte
skapa sepsis. En obduktionsrapport ska
ange vilka typer av prover som tagits
under obduktionen och analyssvaren.
Djurägaren anmäler ZZ för att han gav
två olika sjukdomsorsaker samt för att
obduktionsprotokollet inte var fullstän-
digt och för att ZZ inte undersökte det
hon bad honom om. 

VETERINÄR XXs ANFÖRANDE
XX körde till djurägaren den 7 mars för
att utföra en dräktighetsundersökning på
hennes sto. Ägaren berättade att stoet
hade blivit tjock om magen men visste
inte om stoet var dräktigt. XX utförde en
allmän undersökning av stoet utan att
finna något som avvek från det normala.

Härefter gjorde XX en rektal palpation.
Hästen hade svårt att stå stilla. Rektum
var mycket utspänd. Det var inte möjligt
att palpera cervix eller ovarier. Den rek-
tala ultraljudsundersökningen utfördes
med stationens vanliga skanner. XX hade
en rektalhandske över proben med gel i
handskens finger runt proben. Vid ultra-
ljudsundersökningen hade proben bris-
tande kontakt med den rektala mukosan
och bildkvaliteten var dålig. Detta tror
XX berodde på att hästen var spänd i 
tarmen. Sedan tvättade XX hästen med
Lactacyd och vatten i perinealområdet
samt runt vulva. Hon använde en rektal-
handske som vänts ut och in och genom -
förde vaginalundersökningen. Det fanns
vid tillfället inget tecken på rektal- eller
vaginalruptur. Både rektal- och vaginal -
slemhinnan kändes normal och det fanns
inget blod på någon av handskarna efter
undersökningen. Efteråt meddelade XX
djurägaren att dräktighet inte kunde 
uteslutas och rekommenderade som ett
komplement till de otillfredsställande kli-
niska fynden ett blodprov för att under -
söka dräktighet via östronsulfat. 

Djurägaren ringde XX den 13 mars
och XX lämnade resultatet av östron -
sulfatet som var negativt. Ägaren trodde
inte på detta. Efter kontakt med SLU
återkom XX till djurägaren med besked
att hästen troligen inte var dräktig men
rekommenderade henne att de snarast
skulle göra en ny undersökning. Ägaren
undrade om hästen kunde ha ett dött föl i
magen och om hästen kunde bli förgiftad
av detta. XX svarade att det var möjligt
men inte sannolikt. På nytt rekommen-
derade XX att låta stoet undersökas inom
en vecka. Djurägaren sade att hon skulle
återkomma. 

XX hade en resa den 16 mars åt samma
håll där djurägarens häst stod och ringde
därför ägaren och föreslog en ny under-
sökning av stoet samma dag. Även denna
gång gjorde XX en rutinmässig rektal
palpation och sedan en ultraljudsunder-
sökning som vid föregående tillfälle.
Hästen var lugnare. XX konstaterade att
hästen inte var dräktig. Det fanns inte
heller vid detta tillfälle något tecken på
rektal- eller vaginalruptur. XX frågade
ägaren om hästen hade kissat direkt efter
den förra undersökningen, vilket den
hade. XX tolkade det som att det var urin-
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Löneenkäten!
Många har besvarat den,
men ju fler svar vi får 
desto tillförlitligare blir
stati s tiken.

Gå in på förbundets 
hemsida www.svf.se 
och svara på den redan
idag.

Du kan också ta kontakt
med kansliet (08-545 558 20)
så skickar vi en pappers -
enkät hem till dig.

Det är nå’t jag glömt,  
men vad... ?
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blåsan som kunde ses som den otydliga
vätskestrukturen vid det första undersök-
ningstillfället. 

VETERINÄR YYs ANFÖRANDE
Av journalen framgår att hästen initialt
diagnostiserades som en feberhäst. Detta
innebär en häst med feber av okänd anled -
ning utan hosta med purulent snor eller
svullna lymfkörtlar. I YYs standardbe-
handling av feberhästar ingår antibiotika -
behandling inte som ett första alternativ
eftersom man i de flesta fallen kan kon-
statera att det är ett virus som ligger till
grund för febern. Däremot tar YY
EDTA-stabiliserat blod till en QBC-
analys samtidigt som en behandling med
NSAID sätts in som symtomatisk terapi.

Detta efter att vid en klinisk undersökning
ha uteslutit kolik så långt det är möjligt.
Sedan hålls hästen under noggrann upp-
sikt av ägaren som håller kontakt med en
veterinär.

Vid YYs första undersökning den 22
mars fanns inte någon överhängande fara
för sepsis och/eller endotoxinchock. Häs-
ten hade peristaltik vid auskultation, 
negativ magsköljning och inget intestinalt
felläge som kunde palperas vid rektalun-
dersökning. Pulsen var hög men inte
oväntat hög för en häst med en kropps-
temperatur på 40,5 grader och munslem -
hinnan var något blek men utan tecken
på småblödningar. Den kapillära återfyll-
nadstiden var förhöjd, vilket inte var
oväntat i förhållande till temperaturen.

Andfåddhet/hyperventilering hos en häst
med hög feber efter en injektion med
NSAID är inte onormalt eftersom den
ökade ventileringen gör av med över-
skottsvärmen. YY fann inget onormalt
vid auskultation av hjärtat och lungorna
eller några tecken på ansträngd andning
initialt.

Vid det första besöket blev YY tillfrågad
om en dräktighetsundersökning kunde
orsaka hästens symtom. Detta avvisade
hon eftersom XX som hade utfört en
sådan undersökning den 16 mars skulle
ha fått blod på handskarna i samband
med undersökningen och för att hästen
stod opåverkad och lät sig rektal under -
sökas av YY. Förhållandena var goda och
hästen hade en avslappnad tarm. YY
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Nominera kandidater 
till förtroendeposter senast 1 juli 

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

Nominering – hur gör man?
• Valet 2008 avser: 

- Vice ordförande och två övriga ledamöter i förbundsstyrelsen

- Vice ordförande i SVS

- 18 ledamöter i fullmäktige

• Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade till re-
s pektive organ kan nominera kandidater till förtroen de -
pos terna och är också valbara. Mandatperioden för
samtliga poster är två år med tillträde den 1 januari
2009.

• Nominering ska vara skriftlig (kan även ske via e-post)
och innehålla följande uppgifter för att vara giltig:

- Namn på den nominerade kandidaten, person nummer och 
alla kontakt- och adressuppgifter.

- Vilken av ovanstående förtroendeposter som avses. 

- Skriftlig bekräftelse av den som nominerats att hon/han 
accepterar att kandidera till den aktuella posten för den 
gällande mandatperioden. 

- Kontaktadresser till den person som står bakom 
nomineringen.

För att underlätta nomineringsförfarandet finns en
särskild blankett som bifogas SVT nummer 2, 5 och 7.
Blanketten finns också på veterinärförbundets hem -
sida www.svf.se.

• Nuvarande innehavare av posterna som valet avser
kan naturligtvis nomineras för omval om de accepte ra r
det (vice ordförande i SVF Åsa Bergquist; SVS 
vice ordförande Birgitta Larsson; förbundsstyrelse leda -
möterna Suzanne Sandquist och Peter Zaff). 

• Samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen respektive SVS
kollegium finns publicerade i varje nummer av SVT.
Lista på nuvarande fullmäktiges ledamöter finns på
den lösenordsskyddade delen på förbundets hemsida
www.svf.se (Resultat vid Sveriges Veterinär förbunds
val 2007) och medlemmar kan även få den informa -
tionen från förbundskansliet.

• Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda se-
nast den 1 juli.
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kunde palpera bukhålans innersta struk-
turer. Hon fann inga tecken på slem -
hinneskador eller ruptur. Det fanns inget
blod på hennes handske efter undersök-
ningen. Hade YY insett att djurägaren
var orolig skulle hon ha förklarat att en
häst inte överlever så länge med en rup-
turerad tarm. Enligt YYs erfarenhet av
tarmruptur dör hästen på mindre än ett
dygn. 

Vid det andra besöket, den 23 mars,
konstaterade YY omedelbart att hästens
allmäntillstånd var kraftigt försämrat. 
Eftersom djurambulansen var ledig beslu-
tades med ägarnas goda minne att skicka
hästen till djursjukhus. YY höll kontakt
med djursjukhuset per telefon, vilket hon
alltid gör när hon remitterar patienter.
Under dagen förvärrades hästens tillstånd
ytterligare. Ambulanspersonalen sade att
det var för riskabelt att transportera den.
Hästen avlivades med pentothalnatrium

narkos och pentobarbital avlivningsvätska
och sändes till djursjukhuset för obduk-
tion. 

Djurägaren berättade i samband med
besöken att flera av hennes hästar hade
haft kolik efter flytt till stallet. Därför 
talade YY och ägaren löpande om foder
och differentialdiagnoser. Av obduktionen
framgick att hästen hade dött av septi -
kemisk chock till följd av grovtarms -
felläge.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg inte att veterinär
XX och veterinär YY agerat försumligt i
sin yrkesutövning.

Verket ansåg däremot att veterinär 
ZZ agerat försumligt. Den obduktions -
journal som skrivits av ZZ var enligt
Jordbruksverkets mening mycket brist-
fällig. Veterinären bör efter en obduktion
som djurägaren begärt avge ett skriftligt

obduktionsutlåtande. Utlåtandet bör inne -
hålla en beskrivning av de fynd som gjorts
vid obduktionen, eventuella prover som
tagits och resultatet av dem samt om
möjligt en bedömning av dödsorsaken.
Vidare bör det framgå att specifika fråge -
ställningar inför obduktionen har under-
sökts och vad resultatet blivit. Inför den
aktuella obduktionen hade djurägaren
särskilt begärt undersökning av ändtarm
och vagina, eftersom det fanns misstanke
om skador där. Av obduktionsjournalen
framgår inte om de undersökts. Enligt
djurägaren har ZZ per telefon informerat
att hästen dog av toxinemi, medan han i
obduktionsjournalen som huvuddiagnos
angivit sepsis.

Jordbruksverket ser också mycket all-
varligt på att ZZ inte lämnat något 
yttrande till ansvarsnämnden. Det är tredje
gången ZZ är anmäld och inte skriver
något svar.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Enligt nämndens uppfattning finns inga
belägg för att något fel har begåtts av 
veterinär XX vid dräktighetsundersök-
ningen eller av veterinär YY vid den efter -
följande undersökningen och behand -
lingen. Det finns därför inte skäl att rikta
kritik mot någon av dem.

När det gäller anmälan mot veterinär
ZZ konstaterar nämnden att det vilar ett
stort ansvar på den som är obducent att
vara tydlig och besvara uppkomna fråge-
ställningar. I detta fall har ZZ i obduk-
tionsjournalen inte besvarat det som
djurägaren oemotsagd har uppgett att hon
efterfrågat, vilket nämnden anser vara all-
varligt. Härtill kommer att obduk tions -
journalen såsom Jordbruksverket också
anfört i övrigt är mycket bristfällig.

Av 3 § förordning (1971:810) med
allmän veterinärinstruktion framgår att
veterinärer är skyldiga att svara på före-
läggande från nämnden. Nämnden ser
mycket allvarligt på det förhållandet att
ZZ underlåtit att svara på nämndens före -
läggande. Genom sitt agerande har ZZ
enligt nämndens bedömning allvarligt
åsidosatt sina förpliktelser i sin yrkes -
utövning som veterinär. Veterinär ZZ
kan därför inte undgå ansvar i form av
en varning, vilket också tilldelades ZZ.

JOHAN BECK-FRIIS
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Ve-TA

Invärtes Medicin - Smådjur

Luftvägsproblem - Häst

Chefskurs

Ve-TA dagarna
Slagthuset, Malmö

19-20 april 2008

Läs mer om kongressen
och anmäl på vår hemsida:
www.djursjukhusforeningen.com
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Veterinär blir TV-expert 
i hygien

❘❙❚ Marie-Louise Danielsson-Tham, vete -
rinär och professor vid Institutionen för 
restaurang- och måltidskunskap, Örebro
Universitet, fick under början av året ett
lite udda expertuppdrag. Hon ska näm -
ligen medverka som hygienexpert i TV4:s
nya serie ”Rent Hus”, som kommer att
sändas varje vecka med början i månads-
skiftet februari–mars.

Programserien går ut på att Marie-

Louise Danielsson-Tham, tillsammans 
med en städexpert och ett antal profes -
sionella städare, ”röjer upp” i hem som
helt tappat kontrollen över sin rengöring. 
TV4 själva presenterar programidén på 
följande sätt: ”Vi snackar inte om lite
damm i hörnen och vardagsstökiga rum 
– vi är på jakt efter ordentliga utmaningar
för vårt team av hygienexperter. Vi söker
helt enkelt Sveriges snuskigaste hem!”  

Inspelningarna började den 21 januari. 
I tio veckor under våren får svenska folket
sedan följa Marie-Louise Danielsson-Tham
och hennes städexperter när de gör rent
hus med smutsen, och samtidigt lär ut
grundläggande hygien och folkhälsa.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Föreläsare: Michelle LeBlanc, Kentucky, USA, Christina Greko, SVA, Ann & Anders Gånheim, 
Bollerup Hästklinik, Johan Hellander, Menhammar Stuteri, Lena Malmgren, 
Schering Plough & Lena Nyström, Hässleberga Gästgivaregård

Innehåll: Gynekologisk hälsokontroll, Diagnostik, Livmoderns reningsmekanismer, Endometrit, 
Åldrande & hormonella problem, Kliniska fall. Fölningsövervakning, Fölning, 
Stoet & fölet de första dagarna, Vaccination, Problem efter fölningen

Plats: Louis de Geer konsert & kongress, Norrköping

Tid: 8/3, ca kl 9.30–17.00 föreläsningar för veterinärer därefter mingel, konsert & buffé
9/3, ca kl 9.00–17.00 föreläsningar för samtliga kategorier

Målgrupp: Veterinärer, hingsthållare, hästägare, seminassistenter & övriga intresserade

Språk: Svenska & engelska

Övrigt: 8/3, kl 19.30, Konsert med Tommy Körberg. Vi har ett begränsat antal biljetter,  
först till kvarn gäller!

Kursledare: Kerstin Darenius, tel & fax 011-614 11, 070-57 36 772, email: kerstin_darenius@yahoo.se

Kursavgift: 3 200:- + moms, inkluderar föreläsningar lördag och söndag, kompendium, 
kaffe/frukt & lunch båda dagarna, mingel, konsert & buffé. Logi tillkommer.
För enstaka dag avtala med kongressbyrån!

Anmälan: Senast 20/2 2008 till Louis de Geer konsert & kongress, 601 81 Norrköping, 
tel 011-15 50 20, fax 011-15 50 75, kongressbyran@norrkoping.se

SVENSK STUTERIVETERINÄRFÖRENING
inbjuder till Fortbildningsdagar 

för veterinärer, seminassistenter, hingsthållare & hästägare      

Tema: Fertilitet & Fölning

Betala medlemsavgiften 
via autogiro
För att underlätta betalning av med-
lemsavgift till SVF kan anmälan om
autogirobetalning göras. Blanketten
Autogiroanmälan måste fyllas i. 
Den finns på hemsidan www.svf.se,
under BLANKETTER och Rörande
SVF. Du kan också kontakta kansliet, 
så sänder vi blanketten till dig. När
vi fått blanketten i retur kommer av-
gifterna i fortsättningen automatiskt
att dras från ditt konto varje månad.
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Vilken är din diagnos? – Svar
SVAR
På medio-lateralprojektionen ses en benpålagring längs
dorsala distala radius (Figur 1). Den är av linjär typ i 
den proximala delen med ett avrundat utseende i den di-
stala delen. I dorso-palmar projektion ses benpålagringen
som två breda, 15 mm långa, linjära, parallella pålagringar
snett över och längs med distala mediala radius (Figur 3).
Pålagringarna har en något vågig form med jämna kontu-
rer vilket talar för en kronisk förändring. Lokalisationen
och det linjära utseendet talar för att de ligger längs kana-
len genom vilken senan till m abductor pollicis longus 
passerar. Detta indikerar att hunden har en kronisk teno-

synovit i senskidan runt nämnda sena.  
Medialt i nivå med radiokarpalleden finns en rund 2,5

mm stor mineralisering vilket kan vara ett synovialt osteo-
kondrom. Ett annat alternativ är att det är ett benfragment
från tidigare trauma. Det runda utseendet tyder på att det
i så fall skulle vara en kronisk förändring. Med tanke på att
hunden har en kronisk tenosynovit vars genes sannolikt är
inflammatorisk, är trauma dock mindre troligt.

Längs mediala och dorso-mediala distala radius och
radio-karpalleden finns en uttalad mjukdelsansvällning.

Karpus har ett normalt utseende.

Figur 3. Samma bild som i Figur 2. Sulcus för senan till m
abductor pollicis longus är utritad med svagt konvexa svarta
linjer. En rundad mineralisering som troligen är ett synovialt
osteokondrom är markerad med en svart pil. Det svarta pil-
huvudet markerar ett normalt sesamben som ligger i den
distala delen av senan till m abductor pollicis longus.

Figur 4. Dorsolateral-palmaromedial projektion vilken
friprojicerar sulcus för senan till m abductor pollicis longus.
Benpålagringarna längs med sulcus (svarta pilar) och mjuk-
delsansvällningen ses tydligt på denna projektion.
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Nya regler om longering vid hästbesiktning

❘❙❚ Agria Djurförsäkring har infört en ny regel, meddelade bolaget
den 14 januari. Från och med 1 januari 2008 ska de hästar som
besiktigas i syfte att försäkras i Agria vara longerade för att för-
säkringen ska gälla utan reservationer för hältor och rörelsestör-
ning. Detta gäller med undantag för föl och unghästar.

– En försäkring ska ersätta sådant som uppkommer efter det
att försäkringen tecknats. Därför är det viktigt att ta reda på att
det inte finns antydan till skada innan dess, säger Johan Blix, 
veterinär på Agria Djurförsäkring.  

Hästar som inte longeras när de besiktigas kan därför få en 
reservation för hältor och rörelsestörningar. Reservationen kan
omprövas efter en veterinärbesiktning där böjprov och longering
utan anmärkning har genomförts.

Hästar som försäkrats före den 31 december 2007 berörs inte
av de nya reglerna förrän försäkringen ändras.  ■

Farmaceutförbundet välkomnar slopat 
monopol

❘❙❚ – Ett slopat apoteksmonopol leder till fler apotek, längre 
öppettider, kortare köer och bättre service för kunderna. Det är
utmärkt och något som Sveriges Farmacevtförbund har arbetat
för i många år, säger förbundets ordförande Cecilia Bernsten i 

❘ ❙ ❚ noterat
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DISKUSSION
Hos den här hunden finns egentligen ingen hållbar radiologisk
differentialdiagnos. Benpålagringarnas lokalisation längs med
sulcus för senan till m abductor pollicis longus är patognomon
för en kronisk tenosynovit. Även mjukdelsansvällningens me-
diala och dorsomediala lokalisation är typisk för detta problem.
Hos den här hunden togs även dorsolateral-palmaromedial
(Figur 4) samt dorsomedial-palmarolateral projektion. Den sist-
nämnda bidrog inte med ytterligare information vilket är att
förvänta med tanke på att det är den normala dorso-laterala
ytan som då friprojiceras. Dorsolateral-palmaromediala projek-
tionen friprojicerar området för sulcus och kan jämföras med
medio-lateralprojektionen (Figur 1) där bara delar av pålag-
ringen kan ses. 

Radiologiskt kan man inte bedöma förändringens mjukdels-
komponenter, men med tanke på att hunden har kliniska 
problem lokaliserade till området bör man misstänka att det
föreligger en tenosynovit med en stenosering av senan.

Den kliniska bilden hos den här typen av patienter har be-
skrivits som en kronisk hälta där hunden visar tecken på smärta
vid flexion av radio-karpalleden. Hundarna har även en hård
mjukdelsansvällning längs mediala distala radius på platsen för
senskidan. Syndromet har jämförts med och liknats vid en 
tenosynovit hos människa som först beskrevs av de Quervain
1895, efter vilken syndromet har fått sitt namn inom human-
medicinen. När det gäller hund finns det hittills ett fåtal artiklar
med ett drygt tiotal fall publicerade. Hundarna har huvud -
sakligen varit större raser med en ålder varierande mellan två
och tolv år. Behandlingen har varit både medicinsk med lokal
injektion av kortikosteroider och kirurgisk.

L i t t e r a t u r

Grundman S & Montavon PM. Stenosing tenosynovitis of the 
abductor pollicic longus muscle in dogs. Vet Comp Orthop
Traumatol, 2001, 14, 95–100.
Moores AP & Comerford EJ. What is your diagnosis? 
J Small Anim Pract, 2005, 46, 41–43.

en kommentar till Apoteksmarknadsutredningen som presenterade
sitt huvudbetänkande den 8 januari.

Utredarens förslag att skilja prissättningen för produkt och tjänst
tycker Bernsten är bra, eftersom värdet av den farmacevtiska råd-
givningen blir tydligare än i dagens system. Det är också bra att
samhällsfunktionerna särskiljs från Apoteket AB, eftersom det är 
en nödvändig förutsättning för att skapa konkurrens, menar hon. 

Farmacevtförbundet förutsätter att regeringen i sitt kommande
beredningsarbete kommer att lägga större tyngd än utredaren kring
behovet av mångfald på den nya apoteksmarknaden. Som utred-
ningens förslag nu är formulerade finns risk för att Sverige går från
ett monopol till ett oligopol, vilket farmacevtförbundet inte kan 
acceptera. Mångfald och kreativitet riskerar därmed att gå förlo-
rade, skriver förbundet i ett pressmeddelande den 8 januari.  ■
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N-vet AB, Uppsala Science Park, 
751 83 Uppsala
Telefon: 018 - 57 24 30 / 31
Fax: 018 - 57 24 32

L  Ä  K  E  M  E  D  E  LE-post: info@n-vet.se, Hemsida: www.n-vet.se

CARTROPHEN vet
Na-pentosan polysulfat, lösning för inj 100mg/ml

• Cartrophen har en egen unik profi l.
    Det påverkar sjukliga förändringar i leden bland annat 
    genom stimulering av nybildning av brosk och ledvätska.

• Cartrophen bör ses som ett första hands preparat vid 
    behandling av hundar med osteoartrit. 

• Inom en månad kan du utvärdera den medicinska eff ekten.

• Cartrophen är välbeprövat och har mycket god säkerhet.
Referens: 
R.L.Hannon et al Journal of small Animal Practice (2003) 44, 202-208

Registrerat  läkemedel 
med indikation 
degenerativa
ledsjukdomar 
hos hund

Alarmerande djurtranspor-
ter i Sydeuropa

❘❙❚ Djurskyddsorganisationen Animals’
Angels, som specialiserat sig på att 
kartlägga långa djurtransporter i Europa,
slog den 10 januari larm om nya över -
trädelser av transportreglerna. Av tio
granskade vägtransporter (de flesta av
hästar för slakt) från Spanien till Italien
bröt samtliga mot gällande EU-regler.
Transporternas längd varierade mellan
200–240 mil.

Den vanligaste överträdelsen var dålig
veterinärkontroll vid avfart från Spanien.
Alla tio undersökta transporter hade 
undermåliga veterinärbesiktningsintyg.
Detta resulterade i att en mängd brister
vid transportens början inte åtgärdades,
vilket i sin tur medförde skador och 
lidande för många djur. Exempel på 
registrerade överträdelser var brist på 
avskiljare mellan djuren (samtliga häst -
transporter), för hög beläggningsgrad
(åtta av tio transporter), för lång trans-
porttid (fem av tio transporter), otill -
räcklig ventilation (samtliga transporter),
temperaturmätningsutrustning trasig 
eller obefintlig (nio av tio transporter) 
och avsaknad av vattenkoppar/nipplar
(två av tio transporter).

Animals’ Angels hävdar att bristerna
beror på att spanska veterinärmyndig -
heter inte tar kontrollen av gällande
djurtransportregler på allvar.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Smådjursklinik till salu

Lönsam smådjursklinik med gott
rykte och stabil kundkrets belägen
i Storuman säljes.

Aktiebolag, maskiner, inventarier,
lager samt kundregister.

Vid intresse ring 070-635 67 58
eller skriv till djurkliniken@spray.se.
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S-O styr policyskutan i hamn

SVS Husdjurssektion har i flera år
arbetat med att ta fram en anti -
biotikapolicy för lantbrukets djur.
Policyn har fördröjts på grund av
avsaknad av en drivande projekt -
ledare, men sektionen har nu hittat
en sådan i Sven-Ove (S-O) Olsson.

Husdjurssektionen har av SVS kollegium
som ett initiativärende fått i uppdrag 
att ta fram en policy för antibiotika -
an vändning till lantbrukets djur. Även
om arbetet med att utforma denna 
policy påbörjades redan för ett antal år
sedan och stora insatser har gjorts, bland
annat från tidigare sektionsordföranden,
har det varit svårt att komma i mål.

Antibiotikapolicyn är tänkt att kunna
utgöra ett konkret stöd vid val av behand -
ling, men fokus avses ligga på ett över -
gripande korrekt förhållningssätt till
anti biotikas användning inom produk-
tionsdjurssektorn. Målsättningen är att
långsiktigt minimera riskerna för resi-
stensutveckling och  andra oönskade sido-
effekter. Därför kommer även förslag på
förebyggande åtgärder för de vanligaste
antibiotikabehandlingskrävande åkom-
morna att presenteras. Målsättningen är
delvis gemensam med antibiotikapolicyn
för hund- och kattsjukvård, men policyn
för lantbrukets djur kommer sannolikt
att skilja sig en del från denna. Mindre

fokus kommer således
att ligga på farmako-
logi/farmakokinetik,
mer på anvisningar för
grupp- och besätt-
ningsbehandling samt
mindre på specifika
åkommor och mer på
generella diskussioner.

POLICYGENERAL
UTSEDD
Ett bidragande skäl till
att arbetet med fram-
tagande av policyn
fördröjts är att det 
saknats en kompetent
person med möjlighet
att helt fokusera på
uppdraget: en spindel
i nätet, en redaktör
och en påfösare. Som
meddelades på sektio-
nens årsmöte har en
synnerligen lämplig kandidat inte bara
identifierats, utan också tackat ja till upp-
draget. Sven-Ove Olsson (S-O) är känd
för många. Efter ett långt yrkesliv inom
såväl Svenska Djurhälsovården som Hus-
djursföreningarna och SHS/Svensk Mjölk,
har S-O bred erfarenhet av olika aspekter
på animalieproduktionen.

Mycket bakgrundsmaterial till policyn
finns redan framtaget. Materialet brister
dock i struktur och en del börjar redan
bli inaktuellt. En av S-O:s första upp -
gifter är därför att nagelfara det förelig-
gande materialet för att avgöra vad som
håller acceptabel kvalitet, och vad som

måste omarbetas. Det kommer att be-
hövas hjälp från många håll med upp-
datering och komplettering. Husdjurs   -
sektionens styrelse vill gärna passa på att
be om stöd för S-O i detta arbete. Det är
viktigt att policyn får en adekvat utform-
ning, ett korrekt innehåll, och att den här-
igenom kommer att bli ett användbart
verktyg för den praktiserande stordjurs-
veterinären. 

Husdjurssektionens styrelse önskar 
S-O all lycka med det viktiga arbetet.

THOMAS MANSKE

ordförande, SVS Husdjurssektion

från sektionerna

Har någon hört talas om en sysslolös pensionär? Sven-Ove
Olsson i fullt arbete med antibiotikapolicyn för lantbrukets
djur.

HUDIKSVALLS SMÅDJURSKLINIK
2,5 timmar från Stockholm med tåg.

Naturen runt knuten, havet mitt i stan och nära till fjällen.

Nu söker vi:

KLINIKVETERINÄR MED SPECIALISTKOMPETENS, inriktning kirurgi/ortopedi

www.hudiksvallssmadjursklinik.se
Inger Jansson 070-338 52 56, Anna Lindmark Andersson 070-591 15 51
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SVENSKA

■ Nya
23–24/2 -08. KURS I INVÄRTESMEDICIN, HUND

OCH KATT arrangeras i Hasselfors av 
Jan F Andersen AB (JFA). Info: JFA, 
e-post: post@jfa-ab.se, 
tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

8–9/3 -08. KURS I ANVÄNDNING AV DIAGNOS-
TISKT ULTRALJUD arrangeras i Hasselfors av
Jan F Andersen AB (JFA). Info: JFA, 
e-post: post@jfa-ab.se, 
tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

8–9/3 -08. FORTBILDNINGSDAGAR MED TEMA

FERTILITET & FÖLNING arrangeras i Norr -
köping av Svensk Stuteriveterinär -
förening. Info: Kerstin Darenius,
tel:011-614 11, 070-57 36 772,
e-post: kerstin_darenius@yahoo.se 
(Annons i detta nummer)

15–16/3 -08. ULTRALJUDSKURS GRUND -
LÄGGANDE BUK arrangeras i Solna av
Kruuse Svenska AB. Info: Anders 
Hildebrand, tel: 0708-89 61 81, 
Erik Fornander, tel: 0708-89 61 90 
(Annons i detta nummer)

12–13/4 -08. ULTRALJUDSKURS GRUND -
LÄGGANDE KARDIOLOGI arrangeras i 
Solna av Kruuse Svenska AB. Info: 
Anders Hildebrand, tel: 0708-89 61 81,
Erik Fornander, tel: 0708-89 61 90
(Annons i detta nummer)

19–20/4 -08. VE-TA-DAGARNA arrangeras 
i Malmö av Svenska Djursjukhusföre-
ningen. Info:
www.djursjukhusforeningen.com 
(Annons i detta nummer)

5–6/6 -08. KURS I HYDRO-FYSIOTERAPI

arrangeras i Hasselfors av 
Jan F Andersen AB (JFA). Info: JFA, 
e-post: post@jfa-ab.se, tel: 
0047-61 31 49 49. (Annons i SVT 1/08)

13–14/9 -08. KURS I ANVÄNDNING AV DIA-
GNOSTISKT ULTRALJUD arrangeras i Hassel -
fors av Jan F Andersen AB (JFA). 
Info: JFA, e-post: post@jfa-ab.se, 
tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

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

KATT arrangeras i Hasselfors av Jan F
Andersen AB (JFA). Info: JFA, e-post:
post@jfa-ab.se, tel: 0047-61 31 49 49.

30–31/10 -08. ULTRALJUDSKURS GRUND -
LÄGGANDE BUK arrangeras i Solna av
Kruuse Svenska AB. Info: Anders 
Hildebrand, tel: 0708-89 61 81, 
Erik Fornander, tel: 0708-89 61 90
(Annons i detta nummer)

7–8/11 -08. KURS I RADIOLOGI arrangeras i
Hasselfors av Jan F Andersen AB (JFA).
Info: JFA, e-post: post@jfa-ab.se, 
tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

■ Tidigare publicerade
22/2 -08. VETERINÄRSEMINARIUM: FRAKTUR -
KIRURGI MED VINKELSTABILA SKRUVAR SAMT

TPLO-TEKNIKEN, Solna. Arr: Synthes AB
(SVT 1/08)

29/2–1/3 -08. KURS I KLINISK CYTOLOGI

arrangeras av Svenska Djursjukhus -
föreningen Utbildning AB 
(SVT 16/07)

6–8/3 -08. KURS I AVANCERAD BILDDIAGNOSTIK,
SUTURER OCH SUTURTEKNIK, AMPUTATIONER,
ÖVRE LUFTVÄGSOPERATIONER OCH FALL BE -
SKRIVNINGAR, Sånga Säby (Svartsjö,

kongresser
& kurser

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Vi söker veterinärer
Tillsvidareanställning

Finsta – 100 % (dnr 06-561/08)

Karlshamn – 50 % (dnr 06-624/08)

Vikariat
Karlshamn – 50 % (dnr 06-623/08)

Piteå – 100 % (dnr 06-625/08)

Fullständig annons och korttidsvikariat finns på Internet. 

Sista ansökningsdag är 26 februari 2008 om inget
annat anges i annonsen.

Veterinærer 
søkes til Mattilsynet Vest-Finnmark

Mattilsynet skal sikre helsemessig trygg mat og matproduksjon, god plante- og dy-
rehelse samt god dyrevelferd. Tilsynet omfatter til sammen ca 1400 medarbeidere
med hovedkontor i Oslo, åtte regionkontorer og 62 distriktskontorer.

To ledige vikariat fra 1.1.2008 til 31.12.2008 for veterinærer 100 %
førsteinspektør/seniorinspektør i stillinger med spennende og
varie rte oppgaver.

Kontaktperson: Distriktssjef Vibeke Elvenes, tlf + 47 99 51 61 11
Søknadsfrist: 16.02.2008
For fullstendig utlysningstekst og søknad:
www.mattilsynet.no - Ledig stilling
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➤
Stockholm). Arr: Skalpellen 
(SVT 1/08)

12–13/3 -08. FORTBILDNINGKONFERENS, Kol-
mården. Arr: Svenska Djurhälso vården
(SVT 1/08)

14–15/3 -08. KURS I DIFFICULT MEDICAL

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

8–9/4 -08. KURS I GENERELL ENDOSKOPI

arrangeras av Svenska Djursjukhus -
föreningen Utbildning AB 
(SVT 16/07)

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

25–26/4 -08. KURS I RESPIRATIONSSJUKDOMAR

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

15–16/5 -08. KURS I ENDOKRINOLOGI

arrangeras av Svenska Djursjukhus -
föreningen Utbildning AB 
(SVT 16/07)

16–19/5 -08. KURS: RETORIK I TOSCANA

arrangeras av Svenska Djursjukhus -
föreningen Utbildning AB 
(SVT 16/07)

27–29/5 -08. MEETING GLOBAL CHALLENGES

IN RESEARCH COOPERATION, Uppsala. Arr:
Centre for Sustainable Development,
Uppsala Universitet och SLU i 
samarbete med SIDA (SVT 16/07)

29/5–1/6 -08. 7TH EUROPEAN VETERINARY

EMERGENCY AND CRITICAL CARE CONGRESS

OM THE TRAUMA PATIENT, Göteborg. 
Arr:  EVECCS (SVT 16/07) 

5–6/9 -08. 17:E KONGRESSEN FÖR EUROPEAN

VETERINARY DENTAL SOCIETY, Uppsala. 
Arr: EVDS (SVT 1/08)

22–25/9 -08. AO NORDIC SMALL ANIMAL

COURSE IN FRACTURE TREATMENT: PRINCIPLES,
Enköping. Arr: av AO Courses 
(SVT 1/08) 

INTERNATIONELLA

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

■ Nya
12––13/4 -08. GRUNDKURS I OSTEOSYNTES

arrangeras i Viul, Norge av Jan F 

Andersen AB (JFA). Info: JFA, 
e-post: post@jfa-ab.se, 

tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

Flyinge AB är ett modernt hippologiskt centrum med gamla traditioner. Den huvudsak-
liga verksamheten omfattar avel, uppfödning och förädling av hästar, evenemang samt 
hippologisk högskole- och gymnasieutbildning. Flyinge AB omsätter 60 mkr och har 60 

AVELSCHEF
Vi söker en ny avelschef med uppgift att driva och utveckla Flyinges hingstpro-
gram och stuteriverksamhet. Som avelschef ingår du i Flyinge AB:s lednings-
grupp. Huvudarbetsuppgifterna är

- Utveckla ett hingstprogram för modern ridhästavel
- Analysera och planera Flyinges framtida hästbestånd
- Rekrytering och avveckling av hingstar
- Sakansvar för stuteriet och unghästar 1-3 år
- Huvudansvar för avelsrådgivning
- Kontakter med svenska och internationella uppfödare/säljare av hingstämnen
- Kontakter med myndigheter samt svenska och inter-nationella avelsförbund
- Handledning av studenter i avelsrelaterade ämnen
- Medverkan vid marknadsföring av Flyinges avel

Vi söker dig som har en gedigen teoretisk och praktisk erfarenhet av hästar och 
hästavel, tex som agronom eller veterinär. Erfarenhet av avelsvärdering är en 
merit. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Språkkunskaper i engelska och 
tyska är nödvändiga. Du har självklart ett intresse av ridsport och insikt i hur 
hästvärlden fungerar i Sverige och internationellt. Ledarskap och samarbetsför-
måga är viktiga egenskaper.

Vi erbjuder dig en självständig och ansvarsfull position med unika förutsättningar 
att stärka och vidareutveckla Flyinges position inom den svenska varmblodsaveln. 

Du är välkommen med din ansökan senast den 29 februari 2008 till Flyinge AB,  
Box 3, 240 32 Flyinge. Frågor besvaras av vd Johan Bredberg, telefon 046-649 18 eller 
070-567 78 72.

Hallands djursjukhus söker en veterinärvikarie till smådjursavdel-
ningen juni–september 2008. Vikariatet kan komma att förlängas.
Tjänsten är heltid. Jourtjänstgöring ingår.

Ansökan skickas
senast 2008-03-03 till Hallands Djursjukhus, 310 50 SLÖINGE.

För upplysningar kontaktas
Outi Karlsson eller Kristina Widmark, tel 0346-48880, fax 0346-
40191 eller e-mail kristina.widmark@hallandsdjursjukhus.se.

Veterinärvikarie 
smådjursavdelningen 
Hallands Djursjukhus

 SVT 2-08.li:Layout 1  08-02-04  11.31  Sida 57



25–26/4 -08. KURS I TANDMEDICIN STEG 2
arrangeras i Viul, Norge av Jan F 
Andersen AB (JFA). Info: JFA, 
e-post: post@jfa-ab.se, 
tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

24–25/5 -08. KURS I MJUKVÄVSKIRURGI, 
DEL 2 arrangeras i Viul, Norge av 
Jan F Andersen AB (JFA). Info: JFA, 
e-post: post@jfa-ab.se, 
tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

29–30/8 -08. KURS I INVÄRTESMEDICIN, 
HUND OCH KATT arrangeras i Viul, Norge
av Jan F Andersen AB (JFA). Info: JFA,
e-post: post@jfa-ab.se, 
tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

27–28/9 -08. KURS I MJUKVÄVSKIRURGI DEL 3
arrangeras i Viul, Norge av Jan F 
Andersen AB (JFA). Info: JFA, 
e-post: post@jfa-ab.se, 
tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

11–12/10 -08. PRACTICAL WORKSHOP IN

ARTHROSCOPY IN SMALL ANIMAL PRACTICE

arrangeras i Viul, Norge av Jan F 
Andersen AB (JFA). Info: JFA, 
e-post: post@jfa-ab.se, 
tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

25–26/10 -08. PATIENT ORIENTED APPROACH

IN VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY arran -
geras i Viul, Norge av Jan F Andersen
AB (JFA). Info: JFA, 
e-post: post@jfa-ab.se, 
tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

29–30/11 -08. KURS I AKUTMEDICIN PÅ

SMÅDJURSPRAKTIK arrangeras i Viul, Norge
av Jan F Andersen AB (JFA). Info: JFA,
e-post: post@jfa-ab.se, 
tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

6–7/12 -08. KURS I ANVÄNDNING AV

GAS ANESTESI arrangeras i Viul, Norge av 
Jan F Andersen AB (JFA). Info: JFA, 
e-post: post@jfa-ab.se, 
tel: 0047-61 31 49 49. 
(Annons i SVT 1/08)

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

11–18/3 -08. KURSRESA FÖR SMÅDJURSVETERI-
NÄRER till Phoenix, Arizona, Danmark
(SVT 15/07)

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

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

22–25/6 -08. 20TH INTERNATIONAL PIG

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

10–12/7 -08. CESMAS 2008 – CONNFE -
RENCE ON EQUINE SPORTS MEDICINE AND

SCIENCE, Utrecht, Nederländerna 
(SVT 1/08)

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

ON ANIMAL REPRODUCTION, Budapest, 
Ungern (SVT 16/07)

27–31/7 -08. WORLD VETERINARY CONGRESS

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

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

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

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

Välkommen med skriftlig ansökan senast den 1:a mars till Anita Ersson, Regiondjursjukhuset 
Strömsholm, Djursjukhusvägen 11, 734 94 Strömsholm. 

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

www.regiondjursjukhuset.se

Veterinærer/fiskehelsebiolog 
søkes til Mattilsynet Vest-Finnmark

Mattilsynet skal sikre helsemessig trygg mat og matproduksjon, god plante- og dy-
rehelse samt god dyrevelferd. Tilsynet omfatter til sammen ca 1400 medarbeidere
med hovedkontor i Oslo, åtte regionkontorer og 62 distriktskontorer.

En 100 % stilling – vikariat som veterinær eller fiskehelsebiolog i
stilling som førsteinspektør/seniorinspektør fra 1.3.2008 til
1.3.2009, med mulighet for fast ansettelse.

Kontaktperson: Distriktssjef Vibeke Elvenes, tlf + 47 99 51 61 11
Søknadsfrist: 16.02.2008
For fullstendig utlysningstekst og søknad:
www.mattilsynet.no - Ledig stilling
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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
ARJA KAUTTO 070-373 51 45

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 044-10 60 51

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
LENNART GRANSTRÖM 070-642 36 23

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

Suppleant
BJÖRN LINDEVALL 013-27 40 81

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
BIRGITTA LARSSON

THERESE EDSTRÖM

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
NASERSHA ARZOOMAND

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Nya utvecklingstjänster

• Gamleby • Falköping • Sunne

• Säffle • Högsäter • Gällivare

Kompetensutveckla dig samtidigt som du arbetar!

”Med kunden i centrum är det viktigt för oss att våra medarbetare är
kompetenta och engagerade. Vår breda verksamhet ger dig tillgång 
till kunniga kollegor, ett omväxlande och intressant arbete, modern
utrustning och en kontinuerlig kompetensutveckling.”
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DETTA UTSPELADE SIG i femte årskursen under min tid på
Stutis, då det ingick ett antal veckors stordjurspraktik, 
oftast på ”ambulansen”. Men det fanns alternativ, som till
exempel att praktisera i annat nordiskt land. Eftersom jag är
halvfinsk och talar finska flytande – men aldrig har bott i
Finland – tyckte jag att det var på tiden att ”komma in
i det finska samhället”. Jag beviljades tre veckor i Finland.

Praktiken var förlagd till Mäntsälä som är motsvarigheten
till SLUs Idisslarmedicin och ambulansen kombinerat. Ganska
snart upptäckte jag att det fanns stora skillnader på nötprak-
tiken i Finland och Sverige. I Sverige är t ex flanksnitt inte 
att klassa som något rutiningrepp. I Mäntsälä – där ju alla 
Finlands veterinärstudenter får sin nötutbildning – var det lika
naturligt att vid behov göra både kejsarsnitt och andra 
bukingrepp på nöt som att ge paretiska kor kalk! 

Operationerna var naturligtvis några av höjdpunkterna på
min vistelse där. En av dessa operationer kommer jag aldrig
att glömma…

TILL KLINIKEN kom en dag en man med en ko. Mannen 
talade knagglig finska då han kom från ett svenskspråkigt om-
råde. Han berättade i alla fall att han hade haft en veterinär ute
som konstaterat att kon led av högersidig löpmagsförskjutning
och eftersom detta var frugans älsklingsko hade han åkt in för
att få den opererad. För trots att kossan var jättegammal och
mjölkade ca 4-5 liter om dagen (!) ville han att vi skulle göra
allt för att rädda henne. Kosta vad det kosta vill, det var ju
hustruns favoritko. 

Ut ur transporten stapplade en gammal ko som var riktigt
illa däran. Hon hade mycket riktigt en högersidig löpmags-
dislokation, men med tanke på allmäntillståndet måste det
dessutom ha rört sig om en torsion. Veterinären, sköterskan
och jag såg menande på varandra och tänkte att detta skulle
nog inte gå vägen. Vi sa att vi skulle göra vad vi kunde, men
lovade ingenting…

KON, SOM FÖRRESTEN hette Manda, fick dropp och installe-
rades i operationsbåset där hon rakades, lokalbedövades och
steriltvättades. När allt var klart och snittet just skulle läggas,
lade sig plötsligt Manda ner. Turligt nog var kon ännu intakt,
men operationen var inte lönt att utföra på en patient som
inte kunde stå. Är kon så dålig, återstår bara att avliva den. 
Veterinären deklarerade att om vi bara fick kon att stå, skulle
vi kunna göra ett försök. Lade hon sig sedan ned igen under
operationen så hade vi bultpistolen redo… 

Vi försökte därför med alla medel få upp kossan på benen.

Vi drog och slet i grimman, daskade henne på baken, prövade
till och med elfösaren (laglig i Finland) men Manda var obe-
veklig. 

Till slut gav vi upp. Vi hade ju haft på känn att denna 
patient var så dålig att det inte var lönt att operera den. Går det
inte, så går det inte, och djurskyddet kommer ju i första hand. 

VÅRT LILLA operationsteam stod runt den liggande kon och
stämningen var tryckt. Det skulle inte bli kul att meddela
ägarna att vi skjutit deras älskling… Då sade plötsligt sköterskan
att det faktiskt var en grej vi inte hade försökt; kon ägdes ju av
svenskspråkiga bönder, kanske borde man säga något på svenska
för att den skulle resa sig?! Hon vände sig till mig förstås.

Jag är inte uppvuxen på gård och visste inte vad man över-
huvudtaget brukar säga för att få kor att resa sig och dessutom
tyckte jag att förslaget var löjligt, kor kan ju inte förstå själva
orden. Utan större entusiasm gick jag dock med på att försöka
få upp kon ”på dess modersmål”. 

Jag vände mig till Manda och sa kort och gott ”Hopp upp!”.
Och döm om vår förvåning – kon reste sig genast!!! Vi blev
alla chockade, men handlade sedan kvickt. Snabbare flank-
snitt har jag då aldrig skådat. Manda stod snällt under hela
operationen, där den omvridna löpmagen rättades till, tömdes
på gas och slutligen syddes fast i bukväggen. 

Manda blev snabbt allas favorit; hon var den godmodigaste
gamla kossa man kan tänka sig. Hon blev känd som ”den
svenska kon” och jag, jag blev en ”cow-whisperer”. En del av-
färdade det hela med att kon bara behövt en paus innan den
orkade resa sig, men jag såg minsann att samma personer 
ibland, efter att först ha sett sig omkring för att försäkra sig
om att de var ensamma, talade finlandssvenska till Manda då
de hade ärenden till båset… Själv har jag ingen bra förklaring
på händelseförloppet, men om mina ”magiska ord” räddade
denna kossas liv, så är jag mer än nöjd.

ANNINA RIIKONEN

❘ ❙❚ kåseri
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”Cow-whisperer”

ILL
: K

A
RI

N
Å

ST
RÖ

M
BE

N
G

TS
SO

N

 SVT 2-08.li:Layout 1  08-02-04  11.31  Sida 61



62 N U M M E R  2 • 2008 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

FAC K P R E S S U P P L AG A 2006
– 3 000 E X

SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
BOX 12 709
112 94  STOCKHOLM
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14 4 NOVEMBER 14 OKTOBER
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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:

• Odd Höglund, Dermatologi
• Mikael Morelius, Kirurgi

PERSONNOTISER

Födelsedagar i mars 2008

JAN FRENDIN, Uppsala, 50 år den 2/3
INGEMAR GUSTAVSSON, Uppsala, 70 år
den 6/3
HELEN BRATT, Kågeröd, 60 år den 9/3
OLOF PETERSSON, Borgholm, 70 år 
den 10/3
CHRISTER KÄLLBERG, Upplands Väsby, 
60 år den 10/3
LOUISE TREIBERG BERNDTSON, Uppsala, 
50 år den 10/3
LARS-ERIC JOHANSSON, Falkenberg, 75 år
den 14/3
MERIKE RONÉUS, Almunge, 50 år 
den 14/3

ANNICA NYGREN, Ramnes, Norge, 50 år
den 15/3
ÅKE HOLST, Norrköping, 80 år 
den 16/3
JASSIM BAKER, Varberg, 60 år den 17/3
OLLE WALLIN, Torsö, 75 år den 18/3
ERIK ENFORS, Varberg, 70 år den 19/3
BARBRO SILWERHORN, Uppsala, 60 år 
den 20/3
MATS WALDE, Uppsala, 50 år den 21/3
EVA BERNDTSON, Kristianstad, 50 år 
den 21/3
STEFAN EKWALL, Kristianstad, 50 år 
den 23/3
CLAES LINDSTRÖM, Sigtuna, 75 år 
den 25/3
ANNE-SOFIE LAGERSTEDT, Uppsala, 60 år
den 25/3
ANDERS TEGNER, Röstånga, 60 år 
den 25/3
ANNA SCHERDIN, Hedesunda, 50 år 
den 26/3

Avliden

Sven Österling – rättelse

I SVT nr 1/08 fanns f avdelningschef
Sven Österling med både som 90-åring
under rubriken födelsedagar och som 
avliden. Orsaken är att manuset till 
födelsedagarna kom in mycket tidigare
och när uppgiften om hans bortgång
kom kontrollerades tyvärr inte denna
mot födelsedagarna. Redaktionen bekla-
gar detta.

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

SE A4 Isoba Rapinovet annonce feb 2008.indd   1 25-01-2008   14:47:05

HÄSTVETERINÄR SÖKES TILL 

Ale Djurklinik
Vi söker en veterinär med specialistkompetens eller flerårig erfaren-
het av hästpraktik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kirurgi och
stationärvård.

Vi är idag fyra veterinärer, sex djursjukvårdare och en hov slagare
på hästavdelningen men planerar såväl en utbyggnad av lokalerna
som en utökning av personalstyrkan.  Kliniken är välutrustad med
digital röntgenframkallning, modern ultraljudsutrustning, rullmatta,
operations- och stationärvårds avdelning.

Tjänsten är en heltidsanställning med börjas den 15 mars 2008,
men såväl begynnelsedag som anställningsgrad kan diskuteras. 

Ansökan med referenser till Lotta Månsby, Ale djurklinik, Norra
Kilandavägen 22, 449 34 Nödinge senast den 22 februari.
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