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❘ ❙❚ ledare

ETERINÄRFÖRBUNDET TOG på ett tidigt stadium ställning mot avel
med köttdjur av rasen Belgian Blue, på grund av att den bär en gen för

muskelhypertrofi (se SVT 4/96). Hos andra köttraser räknas denna
mh-gen som en defekt, då den medför att de flesta hondjur inte kan kalva
utan kejsarsnitt.

Sverige fick av handelstekniska skäl inte förbjuda rasen Belgian Blue för
EU, men har fram tills idag ändå haft en föreskrift som säger att nötkreatur
inte får användas för reproduktion om djuret med stor sannolikhet nedärver
disposition för förlossningssvårigheter. Ett avelsdjur som förmodas vara 
bärare av defektanlag måste genomgå avelstester med frikännande resultat,
innan det kan användas i avel.

I en aktuell remiss vill nu Jordbruksverket luckra upp den hittills gällande
lagstiftningen om avelsbegränsningar. Verket vill ta bort kravet på anlagstest-
ning av misstänkta defektbärare, liksom den förteckning över genetiska defek -
ter som finns i nuvarande föreskrift. Istället vill Jordbruksverket tillåta
korsningsavel, där t ex djur som är bärare av mh-gener kan utgöra den ena
föräldern.

Dels ger den föreslagna ändringen möjlighet att avla på husdjur som med
stor sannolikhet bär på anlag för egenskaper som ger upphov till försämrad
hälsa, ökad dödlighet och lidande hos djur i en population. Dels är det en för-
sämring av djurskyddet att det inte längre finns ett krav på tester för anlag för
genetiska defekter. Samtidigt som det föreslås bli tillåtet att sprida defekt -
anlag reduceras alltså möjligheten att upptäcka misstänkta anlagsbärare. Ett
avskaffat obligatoriskt testande av anlagsbärare gör att defektanlag kan få en
extremt omfattande spridning i populationen innan den upptäcks (på grund
av en stigande andel homozygoti). 

Den föreslagna förändringen innebär dessutom att det blir allmänt tillåtet
att sprida defektanlag genom att använda en känd/misstänkt anlagsbärare i
kombination med en förväntat anlagsfri partner. Även om denna avkomma
föds symtomfri kan frekvensen defektanlag komma att öka kraftigt i en djur-
population och ge en ökande frekvens defekta djur. Det blir i princip omöj-
ligt att ställa någon till svars för att ha använt odokumenterade korsningsdjur
för reproduktion. Möjligheten att bedöma sannolikhet för nedärvningen av
dispositionen för t ex förlossningssvårigheter blir minimal.

Effekten av förslagen kommer att bli att letalanlag och defekter ökar i våra
husdjurspopulationer. Orsaken till ändringarna anges i en komplicerad juri-
disk utläggning vara att nuvarande regler strider mot gällande EG-fördrag.
Dock uppges ingenstans att EU har uppmanat Sverige till de föreslagna 
förändringarna. Istället verkar det ha varit Jordbruksverkets 
egna jurister som tagit initiativ till denna uppluckring av 
en mångårig svensk avelspolicy. Om så är fallet bör Jord-
bruksverkets jurister fundera över sina prioriteringar. 
Veterinärförbundets och veterinär kårens prioriteringar 
i fråga om att bekämpa genetiska defekter hos djur 
står dock fast.

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, SVF
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När Valla Djurklinik i Linköping försattes i konkurs 2004 riskerade över tjugo
personer att förlora jobben och djurägarna att få avsevärt försämrad service
under jourtid. Till mångas förvåning var det en veterinärstudent som klev in
och räddade situationen. Möt Björn Lindevall som köpte sig en egen klinik
redan under första årskursen.

IT-pengar lade grunden till egen klinik

Björn Lindevall är både student
och företagare

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Björn Lindevall – företagare
i veterinärbranschen.
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❘ ❙❚ reportage

NEJ, NEJ, NEJ, det här handlar inte om någon
rikemanson som tyckte det var ”kul” att köpa
en egen klinik. Björn har jobbat ihop kapitalet
själv och valde redan under uppväxtåren den
smala vägen. Han har en ganska brokig och 
annorlunda bakgrund jämfört med flertalet 
veterinärstuderande idag. Till exempel har han
inte gått naturvetenskaplig linje på gymnasiet
och innan han beslöt sig för att bli veterinär har
han jobbat med en hel del annat. 

Björn Lindevall är företagare ut i fingerspet-
sarna och provade redan i 20-årsåldern att starta
eget i modebranschen. Det handlade om en
enkel katalog med märkeskläder som han för-
sökte sälja på postorder. Det gick inte speciellt
bra, Björn var för tidigt ute. Internet hade varit
till god hjälp. 

– Jag var ganska skoltrött efter gymnasiet och
hade inga direkta mål men klarade mig bra ändå
bara genom att ha rätt så lätt för att fatta, berät-
tar Björn.

Han fick genom föräldrakontakter ett jobb
på SAS inom vaktmästeriet. Ett jobb som inte
var alltför betungande enligt Björn, som passade
på att läsa lite ekonomi och juridik när det var
lugnt på jobbet. Han blev rekryterad till inköps -
avdelningen och inom kort hade han som 22-
åring hux flux blivit inköpsansvarig för data -
tillbehör och kontorsmaskiner på SAS.

– Jag hade mycket att göra med säljarna på
det området och insåg efter ett tag att jag nog
egentligen var lagd mer åt säljhållet än inköp,
berättar Björn. Efter några år hamnade jag där-
för på Canon.

ATT VARA PÅ RÄTT STÄLLE vid rätt tidpunkt är
något som präglat Björns karriär hittills. Han
säger själv att han har haft en hel del tur som
funnits till hands när de bra jobben råkat bli 
lediga, men det handlar också om att våga ta
chansen när den kommer. Det gjorde den på
Canon och det var där som Björn lade grunden
till framtida företagsaffärer. Först som stor-
kundssäljare, sedan som chef för säljarna i 
Mälar dalen och sedermera för hela landet. 

– Då handlade det inte om att sälja själv, utan
att utveckla säljarna i regionen, kommenterar
han.

BJÖRNS PLANER på att bli veterinär fick stå till-
baka. Men han hade under den här tiden hun-
nit få två barn – han har fyra idag – jobbade
mycket och hade ständigt dåligt samvete för 
familjen. När Canon Center i Linköping sökte
ny ägare gjorde Björn en snabb affär och åkte
hem till familjen med beskedet att de skulle bli
östgötar. Det var 1993.

ÅTTA ÅR SENARE kunde Björn konstatera att 
affärerna gick strålande, men ville han verkligen
hålla på med kopiatorer och IT-lösningar fram
till pensionen? Svaret var nej. Det var dags att ta
tag i den gamla drömmen om att bli veterinär
eller kanske läkare. Han läste in matte, kemi och
biologi och gjorde högskoleprovet, sökte till 
veterinärprogrammet och kom in på första för-
söket, 2003. 

Varför inte läkare?
– Jag hade funderingar på det, men en god

vän till mig som är läkare avrådde med motive -
ringen att ”du som har idéer och är van att ta
snabba beslut kommer att bli galen om du ska
jobba inom landstingsorganisationen”. Dess -
utom har jag ett grundmurat intresse för djur,
förklarar Björn. 

– Jag kommer troligtvis aldrig att få samma
ekonomi i veterinäryrket som inom min tidi-
gare verksamhet, eller kanske i läkaryrket om jag

Grunden för allt företagande
är densamma oavsett om
man säljer kontorsmaskiner
eller veterinärtjänster, menar
Björn.
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valt det. Men jag vill verkligen det här. Jag är
uppväxt i förort väster om Stockholm. När
mina föräldrar skilde sig, jag var väl ungefär fem
år då, kunde inte mamma sysselsätta mig hela
sommarlovet så jag fick vara sommarbarn på en
gård i Värmland. Jag var på samma gård varje
sommar från det jag var fem fram till 17 års
ålder. Det var under dessa år mitt intresse för
djur grundlades även om jag redan tidigare hade
både fåglar och möss hemma. Familjen i Värm-
land hade bara döttrar och pappan tyckte det
var kul att ha en grabb på gården. 

BJÖRN HANN KNAPPT komma igång med sina
veterinärstudier förrän ”den stora möjligheten”
dök upp igen. Valla Djurklinik, belägen 700
meter från familjen Lindevalls bostad, var för-
satt i konkurs. I lokaltidningarna uttalade sig
upprörda djurägare som ville ha tillgång till en

klinik med jourverksamhet och 23 anställda ris-
kerade att förlora jobben.

– Det är klart att tanken dök upp att köpa
kliniken, säger Björn. Jag hade kapital från för-
säljningen av mitt Canon-företag och ingen
annan var intresserad av att ta över Valla.

– Det kändes som ett oerhört slöseri att ett så
välutrustat ställe skulle läggas ner och säljas i
bitar. Jag funderade under helgen och på mån-
dagen ringde jag konkursförvaltaren. Vi kom
snabbt fram till en uppgörelse och affären var
klar på ett par dagar.

– Visst, jag handlade på impuls, hade inte rik-
tigt klart för mig vad det innebär att driva en
djurklinik. Jag tror nog att det rådde en viss
skepsis bland personalen även om de var glada
att deras arbeten var räddade, berättar han.

BJÖRN LINDEVALL menar dock att grunden för
allt företagande är densamma oavsett om man
har restaurang, säljer kläder, handlar med kopia -
torer eller tillhandahåller veterinärtjänster. Det
handlar om att leverera det kunden vill ha på ett
så professionellt sätt som möjligt. Skillnaden
mellan hans tidigare verksamheter och rollen
som ägare av Valla Djurklinik är att han sedan
köpet inte har haft möjlighet att vara delaktig i
verksamheten i den utsträckning som han är van
vid. Studierna har kommit i första hand. 

– Jag sade klart ifrån när jag tog över att jag
inte är veterinär ännu, jag är företagsledare,
säger Björn som i sitt stilla sinne tänkte ”hur ska
jag fixa det här?”

DU TOG ÖVER i april 2004, vad har hänt sedan?
Hur har det gått?

– Det har varit lite av berg- och dalbana på
alla plan. När jag tog över hade vi ungefär 
10 000 besök/år, idag har vi 14 000. Vi har ökat
omsättningen med tre miljoner på tre år och
vänt en förlust på ett par miljoner till vinst.  

– I början var all personal kvar, men senaste
året har vi haft en del omsättning vilket gjort att
vi periodvis inta har kunnat ta emot tillräckligt
många besök. Och det är klart, med ett tjugotal
tjejer i fertil ålder är det för övrigt ganska svårt
att få kontinuitet. Vi har en krävande verksam-
het med 30 vårdplatser och bemanning dygnet
runt. I dagsläget får vi inte kalla oss djursjuk-
hus, för få specialister, men det är ett djursjuk-
hus vi driver. Om vi inte skulle ha kvar vår jour
får djurägarna åka till Stockholm, Strömsholm
eller Läckeby, alltså minst en timmes resväg vad
de än väljer.

– Det är på flera sätt krävande att upprätt-
hålla jouren. De veterinärer som har sju, åtta års

Björn har varit intresserad
av djur i hela sitt liv. Det 
avgjorde valet mellan att
bli veterinär eller läkare. 
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erfarenhet är ofta i en period i livet när man 
absolut inte vill jobba på jourtid, medan de
unga inte har den erfarenhet som krävs för att
klara allt själva. De nya EU-direktiven gör också
att det är svårare att få ihop ett schema. Idag 
är vi sex veterinärer men min förhoppning är 
att vi ganska snart kan anställa en sjunde så att
jourerna blir glesare. Nu har alla veterinärer jour
var tredje eller fjärde helg.

HUR ÄR ÅLDERS- och erfarenhetsfördelningen
hos veterinärerna?

– Merparten har mindre än tio års erfaren-
het. Vår chefveterinär, Helen Backman, tog 
examen 1993 och den minst erfarna har jobbat
i två år. För övrigt har Helen verkligen bidragit
till den positiva trenden i verksamheten, men
för mycket tid har gått åt till rena personalfrå-
gor. Det är inte meningen att chefveterinären
ska behöva ta så mycket tid till det, därför har 
vi nyligen anställt en personalkonsult på 60 
procent. 

BJÖRN HAR så gott som daglig kontakt med sin
klinik. Han har ett rum på SLU där han till-
bringar en till två timmar varje dag i telefon 
eller uppkopplad vid datorn. Varje helg åker 
han hem och då blir det förstås också arbete
med kliniken. 

På vilket sätt skiljer det sig att vara företags-
ledare inom veterinärbranschen jämfört med
dina tidigare uppdrag?

– Veterinärer har i allmänhet svårt att ta 
betalt. Till stor del beror det på att djurägarna

jämför priser, ofta på exempelvis vaccinationer
och kastrationer. Även om jag tycker att vi på
Valla generellt borde ligga något högre i pris på
allt för att bekosta jouren, så kan vi inte göra
det. De som kommer under jourtid betalar 
naturligtvis mer, men det räcker inte för att få
jourverksamheten i sig lönsam. Sedan finns 
naturligtvis andra positiva marknadseffekter av
att erbjuda jour; för att inte tala om djurskyddet.
Som snart nybakad veterinär är jag fortfarande
idealist och tycker den biten är oerhört viktig.

– Men för att återgår till priser. Ett akut 
kejsarsnitt under en storhelg kanske kostar cirka
15 000 kronor vilket många djurägare tycker är
dyrt. Om man förklarar vad motsvarande in-
grepp på en människa egentligen kostar, minst
70 000, framstår djursjukvården som ganska bil-
lig. Man måste hela tiden förklara och försvara
varför det ”är dyrt” att gå till veterinären.

– Strax efter övertagandet gjorde jag en kund -
enkät, sedan har jag fortsatt att dela ut samma
frågeformulär med jämna mellanrum. Besö-
karna får betygsätta olika saker på en femgradig
skala. De flesta sätter lägst betyg på kostnaden,
det vill säga att vad man än tar betalt så tycker
djurägarna att det är för dyrt. 

AV DEM SOM KOM till Valla Djurklinik första
halvåret 2007 var 20 procent nya besökare. Hur
marknadsför du kliniken? 

– Vi är med i kommunens utskick till nyin-
flyttade, annars annonserar vi inte speciellt
mycket. Den bästa marknadsföringen är nöjda
djurägare. En hundägare som varit här och som

Det skulle ha varit ett fruk-
tansvärt slöseri att lägga ner
och sälja ett fullt utrustat
djursjukhus i bitar, tycker
Björn Lindevall som köpte
konkursboet Valla Djurklinik
2004.FO
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sedan berättar om hur positivt besöket var för
alla sina kurskompisar på brukshundklubben är
en mycket bra marknadsförare. 

– Sju av tio spontana kommentarer på enkä-
ten handlar om bemötandet, oavsett om det är
bra eller dåligt. Ett trevligt bemötande och ut-
präglad omtanke om människor och djur är
otroligt viktigt. Hur många har inte suttit i ett
väntrum en halvtimma, timma eller till och med
flera timmar utan att någon talar om varför det
tar så lång tid? Hur svårt är det att fråga om det
skulle smaka med en kopp kaffe? 

– Jag kan marknadsföra kliniken hur mycket
som helst och se till att det kommer fler besök,
men det är ändå bara de som är i tjänst som kan
se till att besökarna kommer tillbaka. 

– Det är till stor del därför kliniken fungerat
så bra under de här åren. Personalen är duktig,
både i det kliniska och i kontakten med djur
och människor, kommentar Björn. 

HAN HAR MYCKET att säga. Med skön själv ironi
inflikar Björn att en av hans lärare i tidiga skol -
åren skickade med honom en lapp hem till hans
mamma där det stod ”Se till att Björn vilar
munnen i kväll, den har varit i flitigt bruk hela
dagen” innan han svarar på de sista frågorna om
hans egen framtida veterinära karriär. 

Vad gör du för examensarbete? Vad vill du
själv jobba med när du är klar? Vad längtar du
efter?

– Jag håller på med en jämförande studie av
korsbandsopererade hundar och resultaten av
två olika tekniker. Ortopedi är ett område som
intresserar mig och det är nog det jag vill foku-
sera på. Dessutom, jag är 45 när jag är klar, jag
”hinner” inte bli en duktig medicinare med en
”databas” i hjärnan av olika fall att referera till.
För mig blir det nog mer ”trasigt – behöver
lagas”.

– Självklart längtar jag efter att flytta hem till
familjen på heltid igen även om jag trivs bra i
min studentlägenhet och har väldigt stort ut-
byte av mina betydligt yngre studiekamrater.
Det ska också bli väldigt skönt och kul att få tid
att satsa helhjärtat på att få en stabil och bra
verksamhet på Valla Djurklinik, avslutar Björn
Lindevall, företagare i djursjukvård.  ■
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BJÖRN LINDEVALL är 44 år, veterinärstudent och ägare av Valla Djurklinik i Linköping. 
Gift med Anne-Lie, före detta revisor, numera sjuk sköterska. Paret har fyra barn 11, 15,
16 och 18 år. Familjen Lindevall bor cen tralt i Linköping. 

Björn har förutom mångårig erfarenhet inom IT- och kontorsmaskinsbranschen även
varit delägare i en restaurang (har två bröder som är kockar) och varit vd för Casall 
som säljer gymutrustning och idrottskläder samt arbetat med ledarskapsutbildning 
i Blanchard Sverige ABs regi.

Björn Lindevall är styrelseledamot i Företagande Veteri nä rers Förening, FVF. 

Mer om Valla Djurkliniks verksamhet kan du läsa om på www.valladjurklinik.se

Även om jourerna är krä-
vande är det nödvändigt
att erbjuda den servicen 
i Linköping, menar Björn.
Inte minst av djurskydds-
skäl.

FAKTA
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Noskvalstret infekterar hundens
näshålor och bihålor och medför
problem från de övre luftvägarna
samt gör att förmågan att spåra
försämras. Kvalstret finns i hela 
Sverige, hos cirka 20 procent av
våra hundar. Artikeln beskriver en
studie gjord på 48 hundar från fem
olika kliniker där man använt imida -
cloprid och moxidectin (Advocate®

vet) i behandlingen mot noskvals-
terinfektion. I studien gavs behand-
lingen två gånger med fyra veckors
mellanrum och 73 procent av patien-
terna bedömdes som symtomfria.

INLEDNING
Noskvalster hos hund (Pneumonyssoides
caninum) beskrevs initialt 1940 i USA
(1). Sedan dess har parasiten setts hos
hundar i ett flertal länder runt om i värl-
den. I Sverige rapporterades den första
gången 1971 (2). Kvalstret lever på slem-
hinnan i hundens näshåla och bihålor.
Parasiten är synlig för blotta ögat då
honan är 1–1,5 mm lång och 0,6–0,9
mm bred, oval till formen och färgen är
gulvit (Figur 1). Hanen och larven är
något mindre. Den adulta parasiten har
fyra benpar medan larven har tre benpar
(1). Något nymfstadium har ännu inte
påvisats (4). Kvalstret har svårt att över-
leva utanför värddjuret och dör oftast
inom något dygn. I fuktig miljö kan den
dock överleva upp till tre veckor. Då nos-

kvalstret lever i hundens näshåla och bi-
hålor är den svår att studera och kunska-
pen om dess livscykel är därför liten (3).
Parasiten verkar inte förekomma hos
andra djur än hund men har däremot
hittats hos de flesta hundraser. Obduk-
tioner av katter och vilda rävar i syfte att
hitta eventuell värd har varit negativa (9). 

Symtomen vid en noskvalsterinfektion
är ospecifika. Hos hund beskrivs oftast
symtom från de övre luftvägarna såsom
inåtvända dragningar (reversed snee-
zings), nysningar, fnysningar, försämrat
luktsinne, klåda i näsan och ibland även
rinit (4). Allmäntillståndet är oftast opå-
verkat. Vid obduktion ses oftast inga
makroskopiska fynd men i några få fall
har kronisk sinuit och inflammatoriska

lesioner i näsans och bihålornas kaviteter
påvisats (10). Sannolikt är många hun-
dar infekterade utan att visa symtom.
Smittan sprids via direktkontakt. Det är
inte fastställt om dräktiga tikar kan föra
smittan vidare till sina valpar (7).

Det är osäkert hur stort problemet
med noskvalsterinfektion är hos sällskaps -
hundar. Hundar som används vid jakt
och spårövningar och som får problem
med spårandet kan vara infekterade med
noskvalster (Figur 2). Att diagnostisera
en infektion med noskvalster är svårt 
eftersom de lever djupt inne i bihålor och
i näshålans kaviteter. I enstaka fall har
djurägare kunnat observera parasiterna
när de kommit ut från näshålan. Tidigare
försökte man ställa diagnosen genom att

FREDRIKE RITTER, leg veterinär.*

Behandling med imidacloprid och 
moxidectin mot noskvalster hos hund

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel
FIGUR 1. Noskvalstret lever på slemhinnan i hundens näshåla och bihålor. Parasiten är
synlig för blotta ögat, oval till formen och gulvit. Svepelektronmikroskopisk bild, cirka 
500 gångers förstoring.

FO
TO

: T
A

PI
O

N
IK

K
IL

Ä
, S

VA
.

 SVT nr 3-08. LE:Layout 1  08-02-25  17.17  Sida 11



12 N U M M E R  3 • 2008 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

söva hunden och spola näshålan med
koksaltlösning för att sedan studera väts-
kan avseende förekomst av parasiter.
Någon enstaka gång har man i samband
med narkos sett parasiter komma ut ur
näshålan (4). Det har även gjorts under-
sökningar i syfte att se om blodprov kan
vara till nytta i diagnosställandet. Eosino -
fili, som kan antyda en parasitinfektion,
har bara observerats i några få fall och är
inte särskilt användbart (11). Försök
med undersökning av antikroppstitrar
har också gjorts. Detta har sett lovande
ut, men av flera skäl har inte metoden
kommit till användning (6). Många
gånger fastställs diagnosen först vid obduk -
tion (3).

Det finns ännu inget preparat på mark-
naden som är registrerat för behandling
av noskvalster (5, 8). De preparat som
finns och har använts är makrocykliska
laktoner såsom ivermektin, milbemycin
och selamektin. Ivermektin är inte regi-
strerat för hund i Sverige. Preparatet har
doserats godtyckligt och dosen har oftast
direkt överförts från de behandlingar
som görs mot rävskabb. Detta preparat
kan ha allvarliga biverkningar, framför
allt hos collieraser och blandningar av 
sådana raser, men även andra raser kan
vara i farozonen (5, 8). De övriga två
substanserna ingår i registrerade läkeme-
del mot andra parasiter hos hund, exem-
pelvis rävskabb.

Moxidectin som ingår i läkemedlet
Advocate® vet har nyligen registrerats 
i Sverige, bland annat mot rävskabb. 
Syftet med denna undersökning var att
studera den kliniska effekten av behand-
ling med imidacloprid och moxidectin
(Advocate® vet, Bayer) vid misstänkt nos -
kvalsterinfektion hos hund.

MATERIAL OCH METODER
48 hundar från fem olika smådjursklini-
ker i Sverige ingick i studien. Av dessa var
15 jakthundar och 33 var sällskaps- eller
brukshundar. Åldersfördelningen var från
åtta månader upp till 14 år, 20 stycken
var tre år eller yngre, tolv hundar var tre
till sex år, åtta var sex till nio år och åtta
var äldre än nio år. Det var 29 tikar och
19 hanhundar.

Inklusionskriterier för att delta i stu-
dien var nysningar, ”inverted sneezings”
samt att hundarna tappade spår eller inte

kunde ta upp spår, som hunden tidigare
klarat av att göra. Minst två av dessa tre
kriterier skulle vara uppfyllda. 

Exklusionskriterierna var att hundarna
inte fick vara behandlade med makro-
cykliska laktoner under en tremånaders -
period innan de ingick i studien och att
de inte fick ha symtom på andra luftvägs-
sjukdomar, som exempelvis tonsillit och
näsflöde.

Övriga hundar i familjen behandlades
också men inget protokoll fördes över
dessa hundar. Behandling med imidaclo-
prid och moxidectin gjordes två gånger
med fyra veckors intervall i doserna 0,4
ml för hundar under 4 kg, 1,0 ml för
hundar 4–10 kg, 2,5 ml för hundar
10–25 kg, 4,0 ml för hundar 25–40 kg.
Om vikten översteg 40 kg kombinerades
olika pipettstorlekar som motsvarade den
aktuella kroppsvikten. Koncentrationen
i pipetterna är samma oavsett storlek på
pipett, 10 procent imidacloprid och 2,5
procent moxidectin. Läkemedlet admi-
nistrerades som en spot-on-lösning i
hundens nackregion. Första behand-
lingen gjordes vid besöket på kliniken
och ett protokoll med uppgifter om hund,
ägare och symtom fylldes i av veteri nä -
ren. Efter fyra veckor gjordes en utvär-
dering i hemmet och en andra behand -
ling utfördes av djurägaren, som också
noterade eventuella symtom i försöks -
protokollet.

Ytterligare fyra veckor senare gjorde
djurägaren en ny utvärdering, noterade
resultatet i protokollet och skickade in
detta för utvärdering. Protokollen har
sammanställts av författaren.

RESULTAT
Vid utvärderingen efter fyra veckor hade
29 hundar kvarstående symtom i form av
inåtvända dragningar och 19 hundar 
ansågs av ägaren vara friska. Vid nästa ut-

➤

FIGUR 2. Hundar som används vid jakt
och spårövningar och som får problem
med spårandet kan vara infekterade med
noskvalster.
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FIGUR 3. Behandlingsresultat fyra veckor efter en första giva av Advocate® vet, och fyra
veckor efter en andra giva, totalt åtta veckor efter behandlingens början. Staplarna anger
antal individer i respektive grupp.
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värdering efter ytterligare fyra veckor
hade 13 hundar fortfarande symtom och
35 hundar ansågs friska (Figur 3). En 
intressant iakttagelse var att hos sju av
hundarna ansåg ägarna att hunden var
symtomfri efter ett par veckor men strax
innan den andra behandlingen återkom
problemen för att åter försvinna efter 
behandling två.

Preparatet var enligt djurägarna enkelt
att använda och visade få biverkningar.
Två av hundägarna noterade lindrig
trötthet hos hunden och en ökning av
nysningarna en till två veckor efter igång -
satt behandling.

DISKUSSION
När studien avslutades bedömdes 35
hundar som friska och utan kvarstående
symtom på noskvalsterinfektion, medan
13 stycken fortfarande visade symtom
(Figur 4). Då symtomen vid en noskvals-
terinfektion är ospecifika och varierande
finns en risk att man tolkar övre luftvägs -
infektioner av annan genes som en nos-
kvalsterinfektion och därför inte får
positiva behandlingsresultat. Utvärde -
ringen av behandlingseffekten har utförts
av djurägaren, vilket medför att symto-
men inte blir enhetligt bedömda. Om
hundarna hade gjort återbesök på klini-
ken efter fyra veckor hade det sannolikt

blivit en mer enhetlig bedömning. En 
utvärdering på klinik har dock också
nackdelar då symtomen inte är konstanta
utan kommer i skov. Likaså är spårför-
mågan svår att bedöma på en klinik.

Det finns för närvarande inga säkra
sätt att studera noskvalster eller behand-
lingsresultat utan att göra en obduktion,
vilket gjordes av Gunnarsson och medar-
betare (10). Detta är naturligtvis omöj-
ligt med en fältstudie av föreliggande
slag.

Av de preparat som brukar användas
för behandling av noskvalsterinfektion är
behandling med imidacloprid och moxi -
dectin en enkel behandling både vad 
gäller administrationssätt och tidsinter-
vall. Att det hos sju hundar i studien åter-
kom symtom strax innan den andra
behandlingen efter fyra veckor gör att
man kan överväga om intervallen mellan
behandlingarna bör förkortas.

Försiktighet med gemensamma 
redskap
Antalet jakthundar som ingick i studien
var förhållandevis lågt jämfört med anta-
let sällskapshundar och brukshundar.
Detta kan förklaras med att studien star-
tade under vår och sommar då jakthun-
darna inte jobbar. Man kan förmoda att
djurägarna då inte är lika observanta på

hundens symtom som under jaktsäsong. 
Ett av de tre inklusionskriterierna var

spårförmåga, något man förknippar med
jakthundar. Spårförmågan är dock viktig
även hos brukshundar som tränar spår
och apport. Bland brukshundar förekom-
mer att de tappar/förlorar spår under 
träning och tävling, vilket kan vara ett av
de första symtom på noskvalsterinfektion
som ägaren märker. Bland sällskapshun-
dar är detta inte lika tydligt. Där märker
ägaren mer av nysningar och ”inverted
sneezings”.

En annan observation som gjordes var
att förhållandevis många yngre hundar
ingick i studien. Detta kan vara en ren
tillfällighet. Andra tänkbara förklaringar
kan vara att den yngre hunden kan ha
lättare att bli smittad men kan även visa
påtagligare symtom än den äldre hunden.

Eftersom smittspridningen av nos-
kvalstret fortfarande inte är helt känd bör
man ta detta i beaktande när det exem-
pelvis gäller brukshundar som tävlar i 
apportering. Om samma apport används
till alla hundar kan det finnas en ökad
risk för smittspridning (Figur 5). Nyttan
av en intensivare behandlingsstrategi kan
diskuteras under aktiva tävlingsperioder
för brukshunden och under jaktsäsong
för jakthundar.

Osäkerhet om dos och intervall
Avslutningsvis kan man konstatera att
behandling med imidacloprid och moxi -
dectin vid misstänkt noskvalsterinfektion
hos hund verkar ha god effekt, 73 pro-
cent blev helt symtomfria i föreliggande
studie.

Ett försök med selamektin mot nos-
kvalsterinfektion finns publicerat (8). Det
finns även en publikation som redovisar
effekten av milbemycin vid noskvalster-
behandling (5). Båda dessa studier redo-
visade goda resultat men även med dessa
preparat råder osäkerhet om dos och 
intervall mellan behandlingarna. I studien
med selamektin var hundarna försöks -
hundar inokulerade med noskvalster och
efter behandling hittades inga noskvalster
vid obduktion. I den andra studien med
milbemycin hade 1/3 av hundarna veri-
fierad smitta av noskvalster och 2/3 hade
misstänkt smitta. Behandling visade att
alla utom två hundar blev symtomfria. I
den studien bedömdes alla hundar av ➤

FIGUR 4.När studien avslutades bedömdes 35 hundar som friska och utan kvarstående
symtom på noskvalsterinfektion, medan 13 stycken fortfarande visade symtom.
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vete rinär på klinik efter avslutad behand-
ling. 

Föreliggande studie har ingen hund
med verifierad smitta, hela studien base-
ras på misstänkt noskvalsterinfektion.
Resultatet baseras på djurägarnas obser-
vationer som bedömer att 35 hundar är
helt symtomfria efter behandling och tre
hundar har kvarvarande symtom, medan
ägarna ansåg tio hundar ha mindre sym-
tom men inte vara helt symtomfria. I 
resultatet redovisas dessa hundar som ”ej
symtomfria”. Fortfarande finns flera osä-
kerheter i parasitens livscykel, smittsprid-
ning, eventuell utveckling av immunitet
och diagnostik som bör utredas innan en
säker behandlingsstrategi mot noskvals-
terinfektion hos hund kan fastställas.

Som redan diskuterats kan man fun-
dera på om studien skulle ha utförts 
på annat sätt med t ex fler besök på 
kliniken, för att få en mer enhetlig 
bedömning av veterinär för slutresultatet.
Efter som det är svårt att verifiera en nos-
kvalsterinfektion hos levande hundar
valde vi att göra studien på det redovi-
sade sättet. Fördelarna med en sådan 
bedömning övervägde riskerna att djur -
ägaren tolkar symtom som noskvalster-
infektion trots att de inte är det. Biverk-
 ningarna var få, vilket också bör tas med
i diskussionen om val av behandling vid

misstänkt noskvalsterinfektion. 
Med hänsyn till smittans och behand-

lingspreparatets karaktärer kan man säga
att 73 procent symtomfria hundar är ett
gott resultat. Advocate® vet bör kunna
användas i behandlingsdiskussionen mot
noskvalsterinfektion som ett alternativ.

SUMMARY
Treatment of nasal mite infection
in the dog with imidaclopride and
moxidectin
Infection with Pneumonyssoides caninum
is found in approximately 20 % of the
dog population in Sweden (3). The life
cycle and epidemiology of this 
parasite is not fully understood and it is
difficult to give a definitive diagnosis in
living dogs since the parasite lives in 
the nasal cavity and sinuses of the dog
(1). This article presents results from a
study during 2006–2007. 48 dogs with 
symptoms of Pneumonyssoides caninum
infection, from five veterinary clinics in
Sweden, were treated with imidaclopride
(10–40 mg/kg) and moxidectin (2,5–10
mg/kg) (Advocate® vet, Bayer). The topi-
cal solution was administrated twice with
a four week interval. The results indicate
that the treatment is effective and safe to
treat dogs with clinical signs of Pneumo-
nyssoides caninum infection.
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FIGUR 5. Om samma apport används till alla brukshundar som t ex tävlar i apportering,
kan det finnas en ökad risk för smittspridning av noskvalster.
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Galtlukten i griskött orsakas framför
allt av androstenon och skatol, som
ökar kraftigt vid könsmognaden.
Koncentrationen av dessa substan-
ser är mycket låg hos kirurgiskt 
kastrerade hangrisar. Under senare
år har kastration utan bedövning av
smågrisar fram till sju dagars ålder
ifrågasatts av allmänhet och politi-
ker. Ett vaccin, som innehåller en
modifierad form av GnRH och som
saknar hormonell och kemisk aktivi-
tet, har testats vid SLU med lovande
resultat. Här lämnas en kort rapport
av resultaten.

GALTLUKT I GRISKÖTT
Det är huvudsakligen två substanser som
bidrar till den så kallade galtlukten, näm-
ligen androstenon och skatol (Figur 1).
Lukten av androstenon beskrivs som
urinliknande, medan lukten av skatol 
beskrivs som fekal. 

De androstena steroiderna (den vikti-
gaste är 5α-androstenon) syntetiseras i
Leydigcellerna i testiklarna. Andro ste non
metaboliseras i levern. En viss mängd
androstenon transporteras till salivkört-
larna, utsöndras med saliven och funge-
rar som ett feromon, som stimulerar
könsfunktionerna hos hongrisar. En del
androstenon ackumuleras i fettvävnaden.
Androstenonhalten är låg i både blod och
vävnad hos unga galtgrisar men ökar 
dramatiskt nära könsmognaden. 

Skatol (3-metyl-indol) bildas i grov -
tarmen genom mikrobiell nedbrytning
(Lactobacillus sp) av aminosyran trypto-
fan. Skatol överförs också med lätthet
från blodet till fettvävnaden. En del 
skatol utsöndras med fekalierna, medan
återstoden absorberas genom tarmväg-
gen, frisätts till blodet och metaboliseras
i levern (av cytochrome P450 enzymer
och aldehydoxidas). Metabolismen i levern
är lägre hos hangrisar än hos hongrisar.
Icke metaboliserat skatol ackumuleras
huvudsakligen i fettvävnaden på grund
av sin lipofila karaktär.

KIRURGISK KASTRATION
Koncentrationen av såväl androstenon
som skatol är mycket låg hos kirurgiskt
kastrerade hangrisar. Därför har man i de

flesta länder sedan mycket lång tid till-
baka kastrerat spädgrisar som ska födas
upp för konsumtion. Under senare år har
emellertid kastration utan bedövning av
smågrisar fram till sju dagars ålder ifråga -
satts av allmänhet och politiker. Kravet
på en smärtfri kastrering diskuteras som
ett led i en förbättrad djuromsorg.

KAN MAN AVLA BORT 
GALT LUKTEN?
Det är känt att det förekommer en viss
genetisk variation i både androstenon-
och skatolkoncentrationen hos hangris.
Stort intresse har därför under flera år 
ägnats åt att klarlägga om det är möjligt
att genom selektion minska koncentra-
tionen av dessa substanser i fettvävnaden
hos intakta galtar. Ett absolut krav är
emellertid att könsfunktionerna hos galt
inte påverkas negativt.

IMMUNISERING
Under senare år har flera vetenskapliga
studier genomförts för att på immunolo-
gisk väg eliminera galtlukten i griskött
och då i första hand androstenonhalten.
I de första experimenten försökte man att
aktivt immunisera (vaccinera) galtar mot
androstenon, men det immunologiska
svaret visade för stor variation mellan
olika galtar. De fortsatta försöken in -
riktades istället på att förhindra köns-
mognad hos galtarna. Den centrala regle -
ringen av könsmognaden initieras fram-
för allt av hormonet GnRH, ett litet 
protein som bildas i hjärnan (hypothala-
mus). Detta hormon frisätter i sin tur
andra hormoner (FSH, LH) från hypo -

STIG EINARSSON, leg veterinär, professor emeritus, KRISTINA ANDERSSON, husdjursagronom, försöksledare,
GALIA ZAMARATSKAIA, biolog, fil dr, MARGARETA WALLGREN, leg veterinär, VMD, 

HERIBERTO RODRIGUEZ-MARTINEZ, leg veterinär, professor, LOTTA RYDHMER, husdjursagronom, docent,
KJELL ANDERSSON, husdjursagronom, forskningsledare och KERSTIN LUNDSTRÖM, husdjursagronom, professor.*

Svenska försök med immunokastration 
av hangrisar

❘ ❙❚ vetenskap

➤

FIGUR 1. Kastration av smågrisar utförs
för att förhindra förekomst av galtlukt 
i griskött. Det är huvudsakligen sub -
stanserna androstenon och skatol som 
orsakar lukten.
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fysen, som bland annat stimulerar testik-
larna att syntetisera androstenon. Genom
immunisering mot GnRH går det att
sänka dess koncentration i blodet och 
därigenom minska testiklarnas förmåga
att syntetisera hanliga könshor moner,
bland annat androstenon. Han grisarna
blir därför inte könsmogna. Hos han gri sar
som redan är könsmogna vid behand -
lings tillfället minskar/upphör Leydigcel-
lernas produktion av hanliga hormoner. 

Eftersom GnRH är en liten peptid
måste det kopplas till ett större protein
för att stimulera antikroppsbildning. De
flesta vacciner har varit oljebaserade 
och har framkallat inflammationer på 
injektionsplatsen. För några år sedan 
utvecklades ett vaccin i Australien (1)
(Impro vacTM Pfizer Ltd, tidigare CSL 
Limited Parkville, Australien), som är
vattenbaserat och innehåller en modi -
fierad form av GnRH och som saknar
hormonell och kemisk aktivitet. När gal-
tar behandlas med detta vaccin bildas 
anti kroppar, som effektivt neutraliserar
kroppens eget producerade GnRH innan
det når målorganet, hypofysen (Figur 2).
I studier som genomförts i Australien
och Schweiz har hangrisarna vaccinerats
två gånger med fyra till fem veckors 
mellanrum. Sista vaccineringen gjordes
fyra till sex veckor före slakt. 

Kastrationseffekten inträdde först efter
den andra injektionen. Vid slakt var testik-
larna och bulbourethralkörtlarna unge-
fär hälften så stora hos de vaccinerade

hangrisarna som hos de intakta han -
grisarna. De hangrisar som kastrerats 
kirurgiskt vid några dagars ålder hade
ungefär samma koncentrationer av andro-
stenon och skatol i fettvävnaden som de
vaccinerade hangrisarna.

SVENSKA FÖRSÖK MED IMPROVAC TM

En försöksserie med ImprovacTM-vaccine -
ring av hangrisar (2, 3, 4) har genomförts
på SLUs försöksstation på Funbo-Lövsta,
Uppsala (godkända av Försöks djursetiska
nämnden och Läkemedels verket). Djur-
materialet bestod av avkommor efter
yorkshiresuggor och lantrasgaltar. Immu-
niseringen med ImprovacTM utfördes av
en utbildad försökstekniker enligt Pfizers
instruktioner. Sammanlagt har 60 han-
grisar vaccinerats och både okastrerade
och kirurgiskt kastrerade hangrisar har
utgjort kontrolldjur. Hangrisarna injice-
rades åtta respektive fyra veckor före slakt
(vid ca 14 veckors respektive 20 veckors
ålder) och slaktades vid ca 115 kg levan de
vikt. För att studera långtidseffekten av
vaccinet slaktades några hangrisar i de 
senaste omgångarna 16 respektive 22
veckor efter den andra injektionen vid en
levande vikt av 171 respektive 177 kg. 

Tillväxt och köttansättning
Immunisering med ImprovacTM resulte-
rade i signifikant högre daglig viktökning
under de sista fyra veckorna före slakt
(efter andra ImprovacTM-injektionen. De
immuniserade grisarna växte i denna 

period 150 respektive 170 g/dag bättre
än de okastrerade hangrisarna och kastra-
terna. Att tillväxten var högre än hos de
okastrerade hangrisarna kan till viss del
förklaras av ett högre dagligt foderintag
(0,3 kg). En annan orsak till att immu-
nokastraterna växte bättre än hangrisarna
kan vara att de var mindre sexuellt aktiva.
De immunokastrerade hangrisarna hade
lägre dagligt foderintag (0,2 kg) än
kastraterna, men trots det växte de bättre
eftersom kastraterna ansatte mer fett. De
immunokastrerade hangrisarna hade 1,7
procentenheter lägre skattat köttinnehåll
än hangrisarna, men 2,0 procentenheter
högre än kastraterna.

Beteende samt riv- och bitskador
Före andra ImprovacTM-injektionen be-
tedde sig immunokastraterna fortfarande
som hangrisar, dvs de utförde fler aggres-
siva beteenden och fler upphopp än
kastraterna. Efter den andra injektionen
registrerades upphopp enbart för han -
grisar. Immunokastraterna utförde färre 
sociala beteenden och låg/vilade mer än
hangrisarna. Efter andra injektionen var
de immunokastrerade hangrisarna signi-
fikant mindre rivna än hangrisarna, men
lika rivna som kastraterna. Ca 96 procent
av både de immunokastrerade och de 
kirurgiskt kastrerade hangrisarna hade
ingen eller endast en lätt rivskada jäm-
fört med 84 procent av de okastrerade
hangrisarna. Motsva rande värden för djur
med ingen eller endast en lätt bitskada
var 65, 85 och 59 procent. Den lägre 
frekvensen av rivskador för immuno -
kastrerade hangrisar är en följd av att de
var mindre sexuellt aktiva än hangrisarna.

Könsmognad
Av de okastrerade hangrisarna var 50
procent könsmogna vid slakt fyra veckor
efter den dag då de immunokastrerade
fick den andra injektionen och samtliga
var könsmogna vid slakt 16 respektive 22
veckor efter den andra injektionsdagen.
Ingen av de immunokastrerade var köns-
mogen vid dessa slakttillfällen.

Könsorganens storlek och utveckling
Vid slakt fyra veckor efter andra injektio-
nen var testiklarnas vikt i medeltal 279 g
hos de immunokastrerade hangrisarna
jämfört med 595 gram hos de okastre-

➤

FIGUR 2. Schematisk bild över funktionen hos ImprovacTM. När galtar behandlas med 
vaccinet bildas antikroppar som neutraliserar GnRH innan det når målorganet, hypofysen.
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rade. Vid samma tillfälle var bulboure -
tharlkörtlarnas längd i medeltal 8,6 cm
hos de immunokastrerade och 13,1 cm
hos de okastrerade hangrisarna. Motsva-
rande skillnader mellan immunokastre-
rade och okastrerade hangrisar kvarstod
16 respektive 22 veckor efter andra injek -
tionen. Morfologisk och immunhistoke-
misk undersökning av testiklarna visade
en påtaglig negativ inverkan av Impro-
vacTM-vaccineringen på spermiogenesen
(lindrig till nästan upphörd spermiebild-
ning) och Leydig cellerna, oberoende av
slakttidpunkt.

Androstenon och skatol 
i fettvävnaden
Androstenonhalten i fett var så låg att
den inte kunde kvantifieras vare sig hos
immunokastrerade hangrisar eller hos
kastrater. Av de okastrerade hangrisarna
hade 50–82 procent (olika försöksgrup-
per) androstenonnivåer över 1 μg/g fett
(gränsvärde för att köttet ska användas

för färskkonsumtion). Skatolhalterna var
signifikant lägre hos kirurgiskt kastrerade
och immunokastrerade hangrisar än hos
okastrerade hangrisar och alla låg långt
under gränsvärdet för färskkonsumtion
(0,2 μg/g fett).

SAMMANFATTNING
Resultaten från de svenska försöken visar
att vid vaccinering med ImprovacTM två
gånger med ca fyra veckors intervall
kunde alla slaktkroppar användas för
färskkonsumtion med avseende på galt-
lukt. Även vid slakt så lång tid som 22
veckor efter den andra injektionen kvar-
stod immuniseringseffekten (Figur 3 och
4). Utländska studier pekar emellertid på
att enstaka hangrisar inte svarar lika bra
på vaccinationen (alternativt att vaccina-
tionen tekniskt misslyckats för enstaka
djur). Det krävs därför större välkontrol-
lerade försöksserier ute i praktisk slakt -
svinsuppfödning för att utvärdera säker -
 het och effekt av immunokastrering.

FORTSATTA STUDIER
Det skulle vara av stort praktiskt intresse
att studera om immuniseringseffekten 
är lika stark om hangrisarna vaccineras
vid lägre ålder. Tyvärr finns det för när -
varande ingen finansiering till ett sådant
försök. Studierna i föreliggande rapport
har finansierats av fd Djurskyddsmyn-
digheten och Pfizer. Kerstin Lundström
är projektledare för samtliga projekt som
redovisas i denna artikel.
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FIGUR 3. Improvac-behandlad gris vid 262 dagars ålder (= ca 37
veckors ålder), dagen innan slakt. Testikelvikt vid slakt: 168g (par).

FIGUR 4. Intakt hangris vid 271 dagars ålder (= ca 39 veckors
ålder), dagen innan slakt. Testikelvikt vid slakt: 927g (par).
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Medinor AB, Box 1215, 181 24 Lidingö

Tel 08-544 812 00 Fax 08-544 812 30
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www.medinor.se

Analysmeny:
SAA (Serum Amyloid A)
Fibrinogen
Haptoglobin

Med EVA1 analysinstrument 
kan du äntligen ställa diagnos 
på hästen – snabbt och direkt 
på lab inom 15 minuter!

Läs mer om årets stora nyhet
EVA1 på www.medinor.se

Infl ammation?

SAA

Klinik till salu 
på Solkusten

Smådjursklinik med övervägande
skandinaviska kunder önskas 
säljas eller hyras ut. Eventuellt
kan partnerskap komma ifråga.
Kliniken ligger i Mijas, Malaga
och har funnits i ca 10 år med

skandinaviskt ägarskap. 

Kontakta David Norheim, 
tel + 47 900 51 388.
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Epizteln tar upp sjukdomen blåtunga/bluetongue, 

en avskriven misstanke om rabies samt ett hjorthägn

som tömts för tuberkuloskontroll. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jord-

bruks verket och är i det här numret sammanställd av Kristina Karlsson, SVA och 

Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

ÄNDRING AV RESTRIKTIONER FÖR 
BLÅTUNGA
Jordbruksverket beslutade den 4 februari 2008
att tillåta fri utförsel av djur mottagliga för 
blåtunga ut ur den svenska delen av övervak-
ningsområdet. Den knottfria säsongen har 
dessutom förlängts till den 10 mars 2008. Fort-
farande kvarstår kravet på att djur mottagliga
för blåtunga från övervakningsområdet som ska
exporteras ur landet ska provtas.

SVA har gjort bedömningen att risken för cir-
kulerande blåtungevirus i Sverige är försumbar,
så länge den vektorfria perioden kvarstår. 
Svidknott fungerar inte som smittspridare vid
temperaturer under 10°C. Knottfällor som finns
utsatta i de södra delarna av landet samt väder-
prognoser ska indikera när knotten åter är 
aktiva.

Hösten 2007 undersöktes via tankmjölksprov
alla mjölkbesättningar i övervakningsområdet
med avseende på blåtunga. Inga antikroppar
mot blåtungevirus påvisades. Efter införandet
av den vektorfria perioden den 1 december
2007 har cirka 1000 djur provtagits för att få
förflyttas ut ur övervakningsområdet. Alla har
varit negativa. Riskanalyser kommer att ske fort-
löpande där både meteorologiska prognoser,
temperaturdata och smittläget i omvärlden
kommer att ingå. Jordbruksverket kommer att
med fem till sju dagars varsel kunna meddela
beslut om att vektorfri period är avslutad.

KLINISKA MISSTANKAR OM BLÅTUNGA
Under månadsskiftet januari–februari kontak-
tades SVA om två olika fall där de kliniska 
symtomen kunde tyda på blåtunga. 

Det ena fallet var en kviga i Skåne där miss-
tanken uppstod vid obduktion på grund av
slemhinneförändringar i noshåla, luftstrupe och
på tungan samt en anamnes som innefattade
feber, salivering och korneaödem. Efter virolo-

Under månadsskiftet
januari–februari kontaktades
SVA om två olika fall där de 
kliniska symtomen kunde
tyda på bluetongue. I båda
fallen avskrevs misstanken.
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gisk undersökning av organmaterial på SVA
kunde misstanken avfärdas.

Det andra fallet var en ko i Västernorrland
med feber, tung andning, salivering och röda
slemhinnor. Ingen uppgift fanns om att kon
skulle ha förts till besättningen nyligen. Med 
anledning av det geografiska läget och rådande
temperaturer bedömdes sannolikheten att blå-
tungesmitta skulle ha spridits till denna individ
på plats som obefintlig varför misstanken av-
skrevs.

AVSKRIVEN RABIESMISSTANKE
En djurägare med en tiomånaders katt som 
ursprungligen kom från Finland ville ha ett
blodprov taget på katten för att utesluta att den
hade rabies. Efter detaljerad anamnes avskrevs
misstanken och man förklarade för djurägaren
att blodprov endast fungerar för att fastställa om
djuret har en adekvat titer efter vaccination. 
För att utesluta rabies måste djuret avlivas och

hjärnan undersökas och det gör man bara om
man verkligen misstänker rabies.

SJV TÖMDE HJORTHÄGN FÖR 
TUBERKULOSKONTROLL
Ett hjorthägn i Blekinge som inte kontrollerats
avseende tuberkulos slaktades i januari ut av
Jordbruksverket. Syftet var att säkerställa att
hjortarna var fria från tuberkulos. Ägaren hade
inte genomfört de kontroller som krävs enligt
det obligatoriska tuberkuloskontrollprogram-
met för hägnad hjort. Jordbruksverket beslutade
därför om utslaktning för drygt ett år sedan, 
vilket ägaren dock inte följde. 

Programmet ska nu slutföras, och SJV beslu-
tade att på djurägarens bekostnad slakta ut 
hägnet och tuberkulosbesiktiga hjortarna. Jak-
ten genomfördes lugnt med  hjälp av ett anlitat
slaktföretag, och de 28 djuren kunde skjutas på
knappa fyra timmar. Djuren visade inga tecken
på sjukdom vid besiktningen.  ■

■ ■  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.

N O R D VA C C
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En kanin hittades på sommaren död av sina
ägare i sin bur utomhus. Fallet är sammanställt
och tolkat av Arman Shokrai, Enheten för pato-
logi och viltsjukdomar, SVA.

Vuxen vildkanin, hona
ANAMNES: Kaninen hittades död hos en familj boende
utanför Helsingborg. Familjen har flera husdjur, bland
annat tamkaniner som hålls utomhus. Händelsen 
inträffade under sommaren.

OBDUKTIONSFYND/PATOLOGI: Vid nosen sågs blodtill-
blandad skummig vätska. Mjälten var ansvälld och
blodfylld. Konsistensen på levern var nedsatt, mör, se
Figur 1 och 2 (lever & lunga) samt Figur 3 (mikrosko-
pisk bild, lever).

Vilken är din diagnos? – Patologi

SVAR SE SIDAN 56

FIGUR 1. Lever, kanin, makroskopisk bild.

FIGUR 3. Lever, kanin, histologisk bild. HE-färgning,
cirka 60 gångers förstoring.

FIGUR 2. Lunga, kanin, makroskopisk bild.
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SLU utvecklar metod för 
bedömning av djurvälfärd

❘❙❚ SLU utvecklar en metod för att bedöma
risker för en dålig djurvälfärd i olika typer
av djurhållning och djurhantering, rappor-
terade universitetet i ett pressmeddelande
den 15 januari. Projektet, som har EUs

livs medelsmyndighet EFSA (European
Food Safety Authority) som uppdrags -
givare, kommer att drivas från Institutio-
nen för husdjurens miljö och hälsa med 
Bo Algers som koordinator. Metoden som
ska utvecklas kommer att underlätta för
myndigheter, branscher eller andra risk-
hanterare vid beslut om åtgärder för att
förebygga dålig djurvälfärd. 

Enligt EUs hygiendirektiv ska tillsynen 
av livsmedelsproduktion ske utifrån ett
riskperspektiv. Därför ska övervakning 

och krav på åtgärder vara intensivast i de
delar av produktionen där riskerna är som
störst. WRAPSTUN (Welfare Risk Assess-
ment Project on Stunning and Killing of
Animals) som projektet heter, ska studera
hur man kan bedöma risker för djurvälfärd
i samband med bedövning, slakt och avliv-
ning av djur.

Förutom SLU medverkar veterinärmedi-
cinska fakulteter från Portugal, Österrike,
Nederländerna och Storbritannien i 
projektet.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

 SVT nr 3-08. LE:Layout 1  08-02-25  17.18  Sida 23



Bluetongue eller blåtunga, en vek-
tor buren virussjukdom som drabbar
idisslare, konstaterades i augusti
2006 i Holland och har sedan dess
spridit sig till stora delar av nord-
västra Europa. I höstas diagnostise-
rades de första fallen i Storbritannien
och i september 2007 drabbades
Danmark av sitt första fall. Restrik-
tionsområdet från fallet i Danmark
involverar delar av Skåne. Om man
inte lyckas stoppa spridningen kan
vi förvänta oss att bluetongue kom-
mer till Sverige under kommande
sommarhalvår.

ETIOLOGI OCH PATOGENES
Bluetonguevirus (BTV) är ett litet, dubbel -
strängat RNA-virus som tillhör familjen
Reoviridae, genus Orbivirus, nära besläk-
tat med det virus som orsakar afrikansk
hästpest. I virusets yttre skal finns två
proteiner som är förändringsbenägna 
vilket lett till att det finns ett stort antal
serotyper, i nuläget 24 stycken beskrivna.
Olika serotyper dominerar i skilda delar
av världen och orsakar också varierande
grad av sjukdom hos olika djurslag (Figur
1). Till exempel orsakar de flesta sero -
typerna ingen klinisk sjukdom hos nöt-
kreatur, men serotyp 8 som nu cirkulerar
i norra Europa, har gett klinisk sjukdom
även på detta djurslag. 

Mottagliga djur infekteras av svid -
knott då virus, som finns i insektens
spottkörtlar, injiceras i samband med
bett. Inkubationstiden är ca en vecka, men
kan enligt OIE (Office Internationale
des Epizooties) vara upp till 20 dagar.

Virus förökas i regionala lymfknutor och
sprids sedan till blodkärlsendotel och
makrofager i många vävnader och organ.
Den skada som virus orsakar på endotel-
cellerna leder till trombos och ischemiska
nekroser. Som följd ses bland annat ero-
sioner i munhåla, kronrandsinflamma-
tion och muskelnekroser. Kärlskadorna
leder även till ökat vätskeutträde med
ödem i framför allt huvudregion och
lungor, samt vätska i brösthåla och hjärt-
säck som följd.

SYMTOM
Alla sorters idisslare, kameldjur och vissa
andra herbivorer såsom elefant betraktas
som känsliga för infektion, men klinisk
sjukdom är vanligast hos får. Initialt upp-
träder feber som efter någon dag följs av

hyperemi i mun-, näs- och ibland även
ögonslemhinna. Salivation och klart
nosflöde övergår snart till mukopurulent
form och läppar och tunga blir svullna
och ibland cyanotiska. Erosioner kan ses
i munslemhinnan. Trots att cyanotisk
tunga är ett ovanligt symtom har det fått
ge namn åt sjukdomen. En sammanställ-
ning över kliniska symtom som registre-
rades vid bluetongueutbrottet i Holland
2006 ges i Tabell 1. 

Kronrandsinflammation kan utveck-
las med fångsymtom som följd och ske-
lettmuskelnekroser kan ge upphov till
stelhet och torticollis. Hemorragisk 
diarré och kräkningar kan ses hos en del
individer. Djuren magrar av och blir
snabbt kraftigt nedsatta. Mortaliteten 
varierar, vanligen 0–20 procent hos får,

Bluetongue står för dörren 
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ESTELLE ÅGREN, leg veterinär, 
SUSANNA STERNBERG-LEWERIN, leg veterinär, VMD och 

GUNILLA HALLGREN, leg veterinär.*

FIGUR 1. Kliniska symtom vid bluetongueinfektion är vanligast hos får, i detta fall ödem
i huvudregionen.
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men kan vara upp till 50 procent hos
lamm. Vid reproduktionsstörningar i
form av infertilitet, aborter och svaga
eller miss bildade lamm/kalvar ska blue-
tongue beaktas som en möjlig differen -
tialdiagnos.

Ett djur som genomgått infektion
med bluetonguevirus anses få livslång
immunitet.

Differentialdiagnoser och 
obduktionsfynd
Andra sjukdomar som kan ge upphov 
till liknande symtom hos nötkreatur är
främst malign katarralfeber, men även 
infektiös bovin rhinotrakeit (IBR), foto-
sensibilisering och bovin virusdiarré
(BVD). Hos får kan bland annat pasteu-
rellos, orf, fotröta, fotosensibilisering och
mul- och klövsjuka ge upphov till lik -
artade symtom. 

Vid obduktion ses inga patognomo-
niska förändringar. Stas och blödningar
kan förekomma i många organ och väv-
nader bland annat i endokardiet (fram-
för allt vid basen av stora lungartären),
gastrointestinalkanalen, lymfknutor, ske-
lettmuskulatur, mjälte och njurar. Gul-
aktig, serös vätska kan ses i rikliga
mängder i kroppskaviteterna och lung -
ödem i lungor och luftvägar. 

Bluetongue lyder under epizootilagen
varför anmälan till Jordbruksverket (SJV)
och länsveterinär måste ske redan vid kli-
nisk misstanke.

SPRIDNING
Sjukdomen sprids med vissa arter av
svidknott (Culicoides spp). De adulta 
honorna suger blod inför äggläggningen
och blodmål från viremiska djur kan leda
till infektion av honan. För att sedan
sprida smitta måste virus först replikera i
insekten och injiceras i ett mottagligt
djur, vilket sker i samband med att ett
nytt blodmål intas. Vid gynnsamma för-
hållanden kan en hona inta blodmål med
fyra till fem dagars intervall. För att virus
ska kunna replikera i svidknott krävs en
temperatur på 15°C eller mer, men vid
lägre temperaturer kan virus ligga latent
i vektorn för att börja replikera när tem-
peraturen blir tillräckligt hög. Den opti-
mala temperaturen för smittspridning
tros ligga runt 27–30°C eftersom vekto-
rerna då har tillräckligt lång överlevnad
för att hinna med flera blodmål. Hastig-
heten med vilken virus replikerar är maxi-
mal vid dessa temperaturer. 

Spridning till nya platser kan ske dels
genom att infekterade svidknott kommer
till nya platser, de kan transporteras med
vindar så långt som 700 km. Dessutom
kan spridning ske genom att viremiska
djur flyttas till nya platser där kompe-
tenta vektorer finns. Den tid som djuren
uppges förbli viremiska varierar mycket

mellan olika studier. Den anses också
vara något längre hos nötkreatur än hos
får på grund av att de röda blodkrop-
parna, som fungerar som bärare av virus,
har en längre livslängd hos nötkreatur än
hos får. OIE anger 60 dagar som den tid
som djur som längst förblir infektiösa.

Direktsmitta mellan djur förekommer
inte, men blodöverföring mellan djur, 
exempelvis iatrogent, kan orsaka sprid-
ning (Figur 2). Virus har påvisats i
sperma från viremiska tjurar, men de stu-
dier som är gjorda antyder att det är
mycket ovanligt och att det troligen rör
sig om virusförekomst i blod som funnits
i sperman.

BLUETONGUE I VÄRLDEN OCH 
EUROPA
Bluetongue beskrevs för första gången i
Sydafrika i slutet av 1800-talet, efter att
infekterade Merinofår förts dit från Eu-
ropa. Fram till 1998 sågs bluetongue i
områden med tropiskt och tempererat
klimat i ett band längs ekvatorn upp till
ungefär 40e breddgraden norrut i samt-
liga världsdelar utom Europa (Afrika,
Mellanöstern, Indien, USA, Mexico,
Mellanamerika, norra Australien, Syd -
ostasien och Sydamerika). Från 1998 har
utbrott av fem olika serotyper (BTV-1,
2, 4, 9, och 16) förekommit i flera av
Medelhavsländerna bland annat Turkiet,
Grekland, Italien, Spanien och Portugal.
I augusti 2006 dök en för Europa ny 
serotyp, BTV-8, upp i Holland. 

Innan årsskiftet 2006–2007 hade sam-
manlagt över 1600 fall påvisats i Hol-
land, Belgien, Luxemburg, Tyskland och
Frankrike, trots att transportrestriktioner
för mottagliga djur från infekterade 
områden infördes. Smittan övervintrade
och tog ny fart till sommaren 2007 med
sammanlagt över 33 000 fall rapporterade
under 2007, och då hade smittan också
påvisats i Schweiz, Tjeckien, Storbritan-
nien och Danmark. Fallet i Danmark
medförde att delar av Skåne omfattas av
ett restriktionsområde. 

BTV-8 har tidigare diagnostiserats
bland annat i Afrika, söder om Sahara.
Sekvensering av virus-RNA har visat att
det sannolikt är därifrån som smittan
kommit till Europa, men hur det har gått
till är oklart. Det är för lång sträcka för
svidknott att föras med vindar, men
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FIGUR 2. Direktsmitta mellan djur före-
kommer inte, men blodöverföring kan 
orsaka spridning. Bilden visar nötkreatur
med erosioner, krustor och hyperemi
kring mulen, vanliga symtom vid blue -
tongue.
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Djurslag Symtom              

Får Erosioner i munslemhinna
Feber
Salivering
Ödem i huvudregionen
Apati och trötthet
Hälta
Dysfagi

Nöt Krustor/lesioner i nos -
slemhinna

Erosioner på läppar och
i munslemhinna

Salivering
Feber
Konjunktivit
Kronrandsinflammation
Muskelnekroser och stelhet

Tabell 1. KLINISKA SYMTOM SOM NOTERADES

VID UTBROTT AV BLUETONGUE I HOLLAND 2006
(KÄLLA: ELBERS OCH MEDARBETARE, 2007).
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transport av viremiska djur till Europa,
alternativt transport av infekterade svid-
knott som följt med djur eller växter har
diskuterats som möjliga alternativ.

VEKTORERNA
Det finns ca 1 400 olika svidknottarter
beskrivna. 32 av dessa har identifierats
som möjliga spridare av BTV och av dem
har åtta definitivt visats sprida BTV.
Olika arter dominerar som vektor för
BTV i olika delar av världen, så är t ex
Culicoides immicola den mest betydande
vektorarten i Afrika och kring Medel -
havet. Denna art förekommer dock inte i
mer nordliga delar av Europa. I det nord -
europieska utbrottet har Culicoides obso-
letus och Culicoides dewulfi identifierats
som de mest betydelsefulla vektorerna. 

Sedan sommaren 2007 finns knott -
fällor utplacerade i 15 besättningar i 
Sverige (Bohuslän, Halland, Västergöt-
land, Skåne, Blekinge, Småland, Gotland
samt på Linnés Hammarby i Uppland).
Fällorna vittjas varje vecka och infångade
knott artbestäms på grundval av mun -
delarnas och vingarnas utseende, en
grannlaga uppgift då skillnaderna mellan
arterna är små och svidknottets storlek
endast är 1–3 mm. Hittills har närmare
50 000 svidknott fångats in i de svenska
fällorna och 93 procent av dessa bedöms
som potentiella vektorer för BTV. Det är
följaktligen uppenbart att de svidknott -
arter som kan sprida BTV också finns i
Sverige (Figur 3). Fångsterna i fällorna
visade att svidknottens aktivitet avtar
under hösten, i de flesta fällor under
andra hälften av oktober.

Danska studier har visat att svidknott
övervintrar som larver och detsamma
gäller sannolikt för svenska svidknott.
Hur BTV övervintrar är dock inte klar-
lagt. Transovariell smitta bland svidknot-
ten har inte kunnat påvisas, vilket
innebär att larverna inte skulle kunna
bära på viruset. Även epidemiologin,
med flest antal sjukdomsfall under sen-
sommaren i endemiska områden, talar
för att virus inte övervintrar i vektorerna
(om larverna härbärgerade virus borde
man ha ett stort antal fall direkt på våren
då svidknottens aktivitet exploderar).
Faktum kvarstår dock att smittan i Nord -
europa övervintrade vintern 2006–2007
och säkerligen gör så även i år.

KONTROLL OCH BEKÄMPNING
De restriktionsåtgärder avseende djurför-
flyttningar som införts kring infekterade
djur har inte fungerat för att stoppa 
fortsatt smittspridning. Detta beror san-
nolikt dels på att djurförflyttning inom 
restriktionsområdet är tillåtet, vilket 
innebär att viremiska djur kan flyttas till
restriktionsområdets utkant, dels på att
djur som slussas ut ur området och har
följt lagstadgad provtagningsrutin ändå
har kunnat föra med sig virus. Dessutom
förflyttar sig infekterade svidknott som
de själva behagar eller dit vindarna för
dem. Det finns inga framgångsrika BTV-
kontrollprogram baserade enbart på 
vektorkontroll. Installning av djur ger
endast ett begränsat skydd då vissa svid-
knottsarter går in i stallarna. Vidare har

vissa sorters insekticider visats ha effekt
på svidknott, men effekten är endast be-
gränsad och kortvarig varför användning
på gårdsnivå inte kan rekommenderas. 
I specifika situationer, t ex transporter,
kan dock användning av insekticider vara 
befogat. 

Vaccination har använts med fram-
gång för att bekämpa utbrott av sjukdo-
men i Medelhavsländerna och tillämpas
fortfarande i dessa områden. Vaccina-
tionsprogram används i kombination
med övervakning av både värddjur och
vektorer, samt restriktioner för djur -
förflyttningar. Tidigare har man främst
använt levande försvagat virus i vaccinerna,
men på senare år har man i Sydeuropa
alltmer övergått till vaccin med inaktive-
rat (avdödat) virus. I endemiska områ-
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FIGUR 3. Svidknottfällor finns numera utplacerade i kustområden i södra Sverige. Fynden
i fällorna ger information om vilka svidknottarter som finns i Sverige och under vilka 
perioder svidknotten är aktiva.
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den i Afrika och Nordamerika används
levande vaccin. I Sverige är det inte 
aktuellt med användning av levande vac-
cin. Inaktiverat vaccin är säkrare, både
avseende biverkningsrisker och risk för
föroreningar med andra, okända, smitt -
ämnen. Nackdelen är att de oftast inte är
lika effektiva som vaccin med levande
virus, vilket gör att man måste fortsätta
vaccinera regelbundet så länge smittan
cirkulerar. 

Mot serotyp 8 finns inte något inakti-
verat vaccin tillgängligt ännu. Ett flertal
vaccinföretag arbetar sedan en tid med
att ta fram sådana vacciner och de beräk-
nas finnas tillgängliga på marknaden från
försommaren 2008.

Övervakning
Övervakning sker främst genom serolo-
gisk undersökning. I endemiska områ-
den eller områden där man vaccinerar
används sentineldjur som provtas regel-
bundet för att detektera serokonverte -
ring, vilket är tecken på cirkulerande
virus i området. I områden där majori -
teten av djuren är seropositiva kan över-
vakning göras med metodik som påvisar
viremi (PCR på helblod). Denna över-
vakning blir mer kostsam eftersom ana-
lyserna är dyrare och fler djur måste
provtas för att uppnå samma säkerhet, då
tiden för viremi är begränsad (antikrop-
par efter infektion anses kvarstå resten av
livet). I fria områden används serologi 
på slumpmässigt utvalda djur för att
stödja antagandet om frihet. Ju större
antal djur som provtas desto säkrare blir
antagandet.

DIAGNOSTIK
Diagnostiken bygger främst på påvisande
av virus i blodet hos misstänkt smittade
djur, samt detektion av antikroppar hos
djur som antas ha exponerats för smit-
tan. PCR-teknik används för påvisande
av virusgenom i helblod från djur i febrilt
stadium eller i organ från döda djur.

ELISA-teknik används för påvisande
av antikroppar i serum eller mjölk.
Mjölkprover kan tas från individuella
djur eller som tankmjölksprover. Testen
är dock endast validerad för tankmjölk
från upp till 50 djur.

INFÖR KNOTTSÄSONGEN 2008
En tankmjölksscreening samt undersök-
ning av ett flertal kliniska misstankar och
ett stort antal djur inför förflyttning ut
ur restriktionsområdet i Skåne har genom-
förts, men inget fall av bluetongue har
diagnostiserats i Sverige. SVA och SJV
följer utvecklingen i norra Europa och
SVA värderar kontinuerligt risken att
bluetongue når Sverige. Vid klinisk miss-
tanke om bluetongue rekommenderas att
besättningsveterinären agerar enligt in-
struktionerna i faktarutan.

Om risken för att få in bluetongue i
Sverige bedöms som stor eller om sjuk-
domen diagnostiseras på djur i Sverige,
kan det bli aktuellt med vaccinering av
mottagliga djur i stora områden. SJV och
SVA har i samarbete tagit fram en vacci-
nationsplan som har lämnats in till EU-
kommissionen. SVA har också påbörjat
en upphandling med vaccinföretag för
att snabbt kunna ta hem och distribuera
stora mängder vaccin om det blir aktu-
ellt. Vidare har en plan för fortsatt över-
vakning tagits fram vid SVA och fortsatt
provtagning inom ramen för denna över-
vakning kommer att fortgå under 2008.
Även svidknottfällorna kommer att vitt-
jas fortsättningsvis för att ge oss en bild
av vektoraktiviteten. Ett kontinuerligt in-
formationsutbyte och gott samarbete med
näringens representanter pågår och är av
stor vikt i detta arbete med bluetongue.
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Åtgärder vid misstanke
om bluetongue 
Vid klinisk misstanke om bluetongue
ska veterinären göra följande:

1. Anmäla misstanken till Jordbruks-
verket och länsveterinären.

2. Kontakta SVA inför provtagning. 
Man kan även ringa till SVA för att 
diskutera en eventuell misstanke.

3. Genomföra provtagning och se till 
att proverna omgående transporte-
ras till SVA. Länsveterinären kan ofta
hjälpa till med att organisera prov-
transport.

4. Spärra besättningen, vid bluetongue
handlar det om att inga djur får 
lämna eller komma till besättningen.

5. Se till att mottagliga djur tas in för 
att minska exponeringen för svid-
knott.

6. Smittspåra, ta reda om nya djur 
kommit till besättningen den 
senaste månaden.

7. Utföra normal rengöring av skydds- 
kläder och utrustning inför avfärd 
från gården.
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Författaren tog i slutet av 2006 ett
friår från sitt jobb på Livsmedels-
verket, och berättar här om sina
äventyr och upplevelser under det
arbetsfria året. Trots att möjligheten
till friår inte längre finns, hoppas
hon att berättelsen kan inspirera
andra till att våga göra verklighet 
av en dröm.

Tänk att det faktiskt blev så. Jag vågade
knappt tro att det var sant – min ansö-
kan om friår hade beviljats! Min ledighet
började i december 2006, och nu hade
jag möjlighet att göra allt det där som
inte hinns med när man springer runt i
ekorrhjulet. Frihetskänslan var total.

Eftersom många har frågat hur jag 
använt mitt år, tänkte jag berätta lite om
det. 

Jag är inte morgonpigg – åren som 
besiktningsveterinär (faktiskt 23) var 
ibland en pina. Nu kunde jag ta med mig
morgontidningen i sängen och till och
med rulla in mig i täcket en extra stund
om jag ville. Ingen mer än min sambo att
ta hänsyn till – ungdomarna är utflugna
och hunden begraven. Efter ett krävande
arbetsår hade jag bestämt mig för att inte
skriva några listor på sån't som måste
göras, inte ställa krav på mig själv att för-
verkliga alla drömmar, inte stressa ALLS.
Jag ville komma in i en harmonisk rytm.
Jag ville bara vara. Jag ville bara leva.

LÅNGRESA
En långresa var en av mina drömmar,
och den ville jag ändå genomföra. I
februari packade vi ryggsäckarna, drog 
på oss sandalerna, laddade med Lonely
Planet, silvertape (oumbärlig) och ljud-

böcker på mp3 (umbärligt). Första an-
halten var Bangkok, drypande av fukt
och ångande av värme, med tuktuks som
larmande motoriserade monstermaskiner
ut och in mellan taxibilarna och avgas -
röken tät över asfalten. Tidig morgon på
Hua Lamphong, Bangkoks centralsta-
tion, där alla stod i givakt och vördnad
inför kungens blomsterprydda porträtt
medan nationalsången raspade i hög -
talarna. Så en dags bussresa mot Kam-
bodja. 

Våra förhoppningar om vackra vyer
genom bussfönstret grusades direkt –
våra platser var längst bak i mitten och
utsikten bestod mest av lila volanggardi-
ner och snarkande medpassagerare. Kul
att erfara att man gradvis vande sig vid
att ta upplevelserna som de kom – att 

på svenskt vis tro att man kunde ha 
bestämda förväntningar inför en strapats
fick vi raskt omvärdera. 

Efter en lång och dammig vandring
vid gränspassagen blev vi till slut anvisade
den buss som skulle ta oss till Siem Reap.
Den resan blev dagens största utmaning
– bussen skakade och krängde där den
skumpade över halvmeterdjupa hålor
och väjde för grushögar och kapsejsade
bilar. Våra ben var intrasslade i ryggsäc -
karna och hade svårt att finna vila på det
minimala utrymmet över ett av hjul -
husen. Åtta timmar senare var sängen på
Baphuon guest house efterlängtad.

TEMPLEN VID ANGKOR WAT
Templen vid Angkor Wat är de mest fasci-
nerande antika byggnadsverk jag har sett.

Friår – vilken förmån!
GUNILLA GÅLNE, leg veterinär, veterinärinspektör.*

En långresa var en av drömmarna för friåret. Den första resan gick via Thailand till bland
annat Kambodja, här vid djungeltemplet i Ta Prohm.

 SVT nr 3-08. LE:Layout 1  08-02-25  17.18  Sida 30



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  3 • 2008 31

➤

Vi vandrade runt det 900 hektar stora
området och blev alltmer överväldigade.
Vår tuktukförare tuffade oss tålmodigt
från tempel till tempel där vi ömsom
trängdes med andra turister och enträgna
små flickförsäljare (”one dollaaaa”) ömsom
upplevde pastoral stillhet och kunde er-
fara hur området mottagit de franska
forskare som på 1800-talet upptäckte de
övervuxna ruinerna. 

Templet Ta Prohm gjorde det starkaste
intrycket – här håller djungeln fortfa-

rande sitt grepp om de jättelika sten-
blocken som lär ha forslats med hjälp av
elefanter från bergen många mil bort.
Enorma trädrötter från silkesbomullsträ-
det sitter som gripklor runt murarna och
stöttar dem eller störtar dem samman.
Här och där mellan tempelruinerna bor
familjer i hyddor av plåt och av bambu
och verkade livnära sig på försäljning av
souvenirer och coca cola. 

GYLLENE BUDDOR
Chiang Mai i norra Thailand blev en 
anhalt på vägen till Laos. I Chiang Mai
ligger ett tempel nästan i varje kvarter
och de gyllene buddorna strålar ikapp
med varandra och med guldpappers-
blommor och kulörta sidenband som
sakta rör sig i den rökelsemättade luften.
Unga munkar med rakade huvuden och
draperade i orange tygstycken rör sig vär-
digt över tempelgårdarna och där är man
som turist välkommen att dela den frid
som råder. I ett tempel fick vi fotmassage
(inte riktigt så angenämt som det låter),
i ett annat pågick nybyggnation med
byggarbetare livsfarligt balanserande på
byggställningar av bambu. 

En dag ägnade vi åt äventyrligheter i
djungeln utanför Chiang Mai: white
water rafting – forsränning i virvlande,
skummande, forsande flod. Att gunga

längs en stig på elefantrygg var efter det
ett lugnare sätt att ta sig fram. Elefantens
snabel rullades upp mot ryttaren med
stadiga intervall – då gällde det att pla-
cera en banan mellan snabelns känsliga
och starka ”fingrar”. Utan bananer lever
man farligt på elefantryggen, manades vi.

TRÄSMAK OCH DREADLOCKS 
PÅ MEKONGFLODEN
Laos nästa! Den mäktiga Mekong bildar
gräns mellan Laos och norra Thailand,
och är man backpacker hamnar man lätt
på långsvansbåt längs floden mot Luang -
prabang. Biljetten – ett klistermärke med
påskriften ”Easy Trip” lovade gott. Turen
skulle ta två dagar. Nu blev det inte 
riktigt så ”easy” som vi hoppats. Båtens
träbänkar var smala och ryggstöden ut-
gjordes av en smal planka. Efter någon
timme var träsmaken i rumpan plågsam
och efter ytterligare några timmar bör-
jade stränderna längs Mekong kännas
märkligt enformiga och rätt ointressanta. 

Den fullpackade båten medgav inga
långa promenader – man satt där man
satt. De flesta medpassagerarna var back-
packers i betydligt yngre ålder än vår.
Snart hördes karaktäristiska bluppanden
och gulpanden – det var ett oräkneligt
antal öl som höll livsandarna hos back-
packerkompisarna på topp. Laotisk öl 

Jätterötterna i Ta Prohm. Trädrötter från
silkesbomullsträdet sitter som gripklor
runt murarna och stöttar dem eller
störtar dem samman.

Angkor Wat – vykort till salu, bara ”one
dollaaaa”.

Chiang Mai i Thailand: att gunga längs en stig på elefantrygg var ett lugnt sätt att ta
sig fram.
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– Beerlao – säljs i 640 ml flaskor och hål-
ler en alkoholhalt på ca sju procent. Jag
hade aldrig trott att en enda backpacker
skulle kunna hälla i sig så många på så
kort tid. 

VÄLSTÅND MED TOKIGA TURISTER 
Vi övernattade i Muong Pak Bang, en
liten by där elektriciteten producerades
av dieselmotorer som stängdes av någon
timme efter att det blivit mörkt. I 
gryningen fick vi möjlighet till en lång 
promenad bort från floden. Kontrasten
mellan bebyggelsen vid flodstranden och
den som fanns längre inåt land var för-
vånansvärd. Vi fick en känsla av att flod-
byn ville visa något slags påvert fiskar -
samhälle medan resten av byn föreföll
märkligt välmående och med stadiga hus
av tegel och med grönskande små träd-
gårdar. Små barn med bara fötter och
dammiga rumpor samsades på gårdarna
med granna tuppar, fläckiga grisar och en
och annan sömnig hund. På något sätt
blev det ändå tydligt att de något absurda
och sammanpackade transporterna av 
tokiga turister bidrog till ett välstånd.

TVÅ OLIKA EKONOMIER
”All hashers are welcome” stod det på en
skylt till en bar i Luangprabang. Det var
uppenbart att två olika ekonomier råder:

en för turister som man gärna mjölkar
dollars ur, en för vanligt folk och som
mest bygger på byteshandel. Människor
på landet har sällan tillgång till kontan-
ter, men lever ändå gott eftersom landet
är så bördigt. Gott om livsmedel men
ont om kunskap. Mat för dagen men
knappast någon ambition att komma 
vidare.

Vi kom att besöka en liten skola där
två makar i sjuttioårsåldern undervisade
ett tiotal välklädda och hövliga små barn
på franska. Vår skolfranska räckte dåligt
och i övrigt var det laotiska som gällde.
Men en påse färgglada karameller blev till
en överbryggande länk och vi fick upp-
leva en stund av mänskligt samförstånd
och det gamla parets stolthet över det som
man åstadkom i den mörka skolsalen.

Annars var ett bestående intryck från
Laos att människor var slutna och otill-
gängliga. Inte så sällan besvarades en 
vänlig fråga med ett huvudkast och en
fnysning.

PARADISTILLVARO
Så blev det dags för sista etappen på
långresan: nattåg till Bangkok och sedan
ett nytt söderut mot Krabi-provinsen och
Ao Nang. Två veckors paradistillvaro
med vit sand, ljummet turkost vatten
och green curry chicken. Sambon tog
dykcertifikat men jag föredrog att dyka
ner i madam Yas grytor istället, och tog
en kurs i ”the original authentic Krabi
Thai Cookery School” där jag fick lära
mig allt om chop-chop, bang-bang och
cut-cut. Madam Ya var en intressant per-
son som tog sig själv på stort allvar.

Andra roliga minnen är makakflocken
som varje eftermiddag kom till stranden
vid Ao Phra Nang för att förses med 

Grönsaksmarknad i Pak Bang, Laos. Landet har gott om livsmedel men ont om kunskap.

Den fullpackade båten medgav inga långa promenader – man satt där man satt. De flesta
medpassagerarna var backpackers i betydligt yngre ålder än vår.

➤
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bananer och majsbitar som vi lyckliga 
turister stack fram. Snabbt och med stor
precision såg de till att allt i bananväg
verkligen kom den rätta vägen – till deras
magar. Mer än en gång blev vi grund -
lurade – en makak vädjade vänligt till en
framifrån medan kompisen utan pardon
snöt bananbiten i den hand man för till-
fället inte hade uppsikt över. 

Och bölgrodan som lät som en stor
tjur men visade sig vara liten som en 
lövgroda bland näckrosbladen i en kruka
i trädgården.

SLIPPA SNÖSLASKET
Vi kom hem i perfekt tid för att slippa
snöslasket – nu väntade en lång lat vår
med lite lagom trädgårdsambitioner på
landet, en underbart oläst packe skönlit-
teratur, möjlighet att ta till vara varje
liten solstund, tid för spontanitet och
oplanerade utflykter. Och så gick våren
och sommaren. Jag iakttog sädesärlans
kämpande med ungarna, blåsippornas
uppgång och fall, syrenernas ljuvliga
knoppande, kompostmaskarnas outtrött-
liga tjänstgöring bakom husknuten. I
trädgårdslandet prunkade ringkragar och
rabarber. Rödbetorna åts nykokta med
smör, en och annan haricotverts också.
Och så gräset, förstås. Det obönhörliga
växandet.

Sista minuten – till Cypern. Tänk att
kunna köpa resan klockan tio på morgo-
nen och resa iväg samma dag klockan
sex! Och att efter en vecka ha möjlighet
att konstatera att det var så skönt och av-
kopplande att man bestämmer sig för att
stanna en vecka till. Det var lyxigt. Har
ni upplevt mareld någon gång? Vid ett
nattligt dopp i det klara vattnet kunde vi
iaktta ett märkligt fenomen. När man
rörde sig i vattnet uppstod ett blåvitt
sken i virvlarna. Det lyser neonlikt och
overkligt – men orsakas av plankton 
(dinoflagellater). Enligt Wikipedia kan
stora mängder sådant plankton orsaka 
algblomning – ett begrepp som kändes
helt avlägset i Cyperns kristallklara vatten.

KINESISKA MUREN
Ännu en resa blev det tid till. Äldste
sonen och jag åkte till Beijing i oktober.
En samförståndsresa med ambitionen att
fördjupa vuxenrelationen var målet. För
er som inte tänkt tanken vill jag gärna 

inspirera till den sortens aktivitet. Mina
vuxna barn (fyra stycken) och jag träffas
allihop då och då. Det är roligt och fun-
kar bra. Men att få möjlighet att umgås
med EN av dem, intensivt, i nio dagar –
var något större. Det kommer att bli fler
sådana resor.

En morgon satte vi klockan på fem.
En taxi tog oss de tolv milen till Jin -
shangling. Ryggsäcken innehöll mackor
och kokta ägg från hotellets frukostbuffé
och på vägen inhandlade vi flera flaskor
vatten och grönt te. Joggingskor och skav-
sårsplåster – nu skulle vi bestiga muren.

Hett jasminte värmde gott i morgonky-
lan vid linbanans fot. Och så bar det av. 

Uppe på muren mötte en skock själv -
utnämnda guider – men vi var förbe-
redda. Vägen till Simatai – en vandring
på ungefär en mil – hittar man lätt. Det
är bara att följa muren. Som turist är
man ibland tvungen att vara iskall och
stramt avvisande – murguiderna var
mycket envisa och lockade med vykorts-
buntar, fotoböcker, T-shirts och coca-
cola. Vi var stenhårda. Morgonen blev
allt varmare, solen sken frikostigt, luften
var klar och ren. Vilka vyer! 

På plats i den förbjudna staden, Beijing. Målet var en samförståndsresa med ambitionen
att fördjupa vuxenrelationen med en av sönerna.

➤

www.drbaddaky.com

Ett rekommenderat dagligt 
kosttillskott för hund, katt 
och häst. 

Dr. Baddakys Fiskolja
OMEGA-3 av högsta kvalitet

Förhandlare: 
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➤ MAFFIG UPPLEVELSE
Muren ringlar sig imponerande och mål-
medvetet – och alltid utmed de allra
översta kullarnas profil. Det är lätt att 
föreställa sig de strapatser och det slit som

uppförandet av muren måste ha inne -
burit. Det blev allt varmare under dagen
och vid lunchdags satt vi i t-tröjor och
med uppkavlade byxben, drack pustande
av det gröna teet och var tacksamma att

kunna ställa ifrån oss rygg säckarna en
stund. Den sträcka vi vandrade är till
stora delar raserad och ligger i ruiner, och
vandringen var stundtals ett kravlande på
alla fyra upp mot ett krön, och sedan en
koncentrerad nedstigning där det gällde
att vara uppmärksam på varje sten. Och
så uppåt igen. Men det var en maffig
upplevelse.

SÄLLSKAP AV BÄRFISAR
Vårt sällskap under vägen var miljomy -
riader av bärfisar – de flög överallt, satt
överallt, krockade med allt och alla på sin
surrande väg genom tillvaron. När man
behövde stödja sig mot muren vid klätt-
randet hände det mer än en gång att han-
den samtidigt klafsade sönder några av
insekterna. Innan vi påbörjade vand-
ringen nedåt vid Simatai stod vi andäk-
tiga en lång stund och bara njöt av 
vyerna. Murens vindlingar åt öster och åt
väster, vakttornens varierade arkitektur
och varierande stadier av förfall, slätten i
sydväst där Beijing kunde anas, bergen i
norr där Mongoliet finns. På vägen ner
började träningsvärken. När vi till slut
hittade vår väntande taxichaffis (nyvaken
och med bilstereon på högsta volym) var
det på darrande gelében. Den kvällen
blev det mat på rummet – vi orkade helt
enkelt inte gå ut.

TID ATT REFLEKTERA
Ett helt år – det gick fort. Jag har haft en
mycket bra tid. När jag nu ska fortsätta
min berömda språngmarsch i ekorrhju-
let, tänker jag att jag varit oerhört privi-
legierad. Jag fick chansen till denna paus
i livet, och jag tycker jag utnyttjat den på
ett klokt sätt. Det har funnits tid till att
reflektera och att ta hand om mig själv
och mina kära. Tid att bara vara. Skriv-
bordet på jobbet kändes välbekant och
arbetskamraterna välkomnande. Nu är
en ny tid. 

Möjligheten till friår finns inte längre,
men den här berättelsen kan kanske ändå
inspirera andra till att våga göra verklig-
het av en dröm de har. Jag tror att mitt år
i frihet kommer att stötta mig i att också
uppleva frihet och glädje i arbetet.

*GUNILLA GÅLNE, leg veterinär, veterinär -
inspektör, Enheten för köttillsyn, Livsmedels-
verket, Box 622, 751 26 Uppsala.

På den Stora Muren, Simatai. Muren ringlar sig imponerande och målmedvetet – och alltid
utmed de allra översta kullarnas profil.

IDEXX Vet.Med.Lab . Division of IDEXX Laboratories
Svensk veterinär konsulent: Jeanette Särnholm, leg. vet 

Tel. 076 - 828 1228 . Fax +45 43521236
j.saernholm@vetmedlab.com . www.vetmedlab.com

Allergidiagnostik
(hög specificitet • snabbt resultat)
för hund, katt och häst

Flexibelt system
Allercept® Screening Test 
för endast kr. 525,-*
Stora och små Allercept®
paneler från endast kr. 499,-*
Individuellt framställd 
desensibiliseringslösning
Gratis dermatologisk rådgivning
* ex. moms

Önskas mer information om vårt
Allergiprogram eller IDEXX Vet.Med.Lab,
kontakta oss då gärna!
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VETERINARY DIAGNOSTIC SERVICES
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➤

Ett antal veterinära myndigheter har
tillsammans med Svenska Djurhäl-
sovården startat en hemsida med
aktuell information om epizooti-
sjukdomar. På www.epiwebb.se kan
veterinärer och veterinärstudenter
lära sig mer om epizootier genom
informativa texter, bilder, interaktiva
frågesidor och bildspel. Från den 
1 mars är hemsidan öppen för alla
intresserade.

För några år sedan kom en grupp besikt-
ningsveterinärer med ett önskemål till
Livsmedelsverket. Man önskade ett bild-
material för att snabbt kunna uppdatera
sina kunskaper om epizootisjukdomar
och handläggning av dessa. Eftersom de
flesta veterinärer i Sverige inte har kom-
mit i kontakt med sådana sjukdomar
tyckte man på Livsmedelsverket att en
sådan databas borde utvecklas till något
större som fler kunde ha nytta av. 

Tillsammans med SVA och Jordbruks -
verket söktes anslag från Kris- och Bered-
skapsmyndigheten (KBM) för att u tveck la
en interaktiv hemsida med information
och bilder om epizootisjukdomarna. 
Ansökan beviljades och veterinär Ulrika
Kockum Rockström från Svenska Djur-
hälsovården anställdes som projektledare.
Till projektet knöts ytterligare en veteri-
när, Ylva Persson från SLU, för att arbeta
med hemsidan. Till sin hjälp har dessa
båda haft en styrgrupp med represen -
tanter från Livsmedelsverket, Jordbruks-
verket, SVA, SLU och Svenska Djur-
 hälso vården. Avdelningen för student- och
utbildningsservice, utbildningsmedia vid
SLU, har ansvarat för produktionen av
webbsidan. 

FAKTAGRANSKNING AV SVA
Texterna har efter ett omfattande redige -
ringsarbete faktagranskats av avdelningen
för sjukdomskontroll (”epizootologen”)
på SVA. Andra experter från SVA och
SLU liksom alla i styrgruppen har också
bidragit med sina kunskaper. I texterna
finns länkar till internationella och natio -
nella hemsidor med mer information.
Stort arbete har lagts ner på att få ett 
attraktivt och illustrativt bildmaterial
från hela världen. På hemsidan finns nu
en omfattande bildbank avseende epi-
zootisjukdomars kliniska symtom och
patologi. De, ur ett svenskt perspektiv,
för närvarande viktigaste sjukdomarna

har egna bildspel där man får följa ett
sjukdomsutbrott genom bildsekvenser,
filmer, ljud och interaktiva frågor. Använ-
daren kan också testa sina egna kunska-
per med olika typer av interaktiva frågor,
både korta och mer ingående fallfrågor
samt bildfrågor.

BRED MÅLGRUPP
Målgruppen är i första hand veterinärer
och veterinärstudenter som vill lära 
sig mer om epizootisjukdomar. Men
även slakterianställda, journalister, läkare,
djursjukvårdspersonal, djurvårdare med
flera kan ha ett intresse av att gå in på
hemsidan.

Ny svensk hemsida om epizooti-
sjukdomar

Ulrika Kockum Rockström och Ylva Persson (längst fram på bilden), omgivna av den
styrgrupp de har haft till sin hjälp för att utarbeta Epiwebb. 

➤
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➤ Det är initiativtagarnas förhoppning
att användarna kommer att ha glädje och
nytta av epiwebben. Vi hoppas också att
få in synpunkter på sidans upplägg och
innehåll, vilka kan skickas till: webmas-
ter@epiwebb.se. Första revisionen kom-
mer att ske under hösten 2008 och
därefter ska hemsidan uppdateras en
gång om året. Därför uppmanar vi veteri -
närer och veterinärstudenter att gå in på
www.epiwebb.se och hjälpa oss att göra
materialet ännu bättre. Vår ambition och
tro är att den ska bli ett värdefullt instru-
ment för landets epizootiberedskap, där
alla veterinärer utgör viktiga länkar.  

ULRIKA KOCKUM ROCKSTRÖM, SvDHV
YLVA PERSSON, SVA

LARS PLYM FORSHELL, SLV
ULLA CARLSSON, SVA

ANDREA HOLMSTRÖM, SvDHV
JOAKIM HOLMDAHL OCH

EVA KVARNFORS, SJV
MARTIN WIERUP, SLU

Till Epiwebb hör en omfattande bildbank över epizootisjukdomarna. Stort arbete har lagts
ner på att få ett attraktivt och illustrativt bildmaterial från hela världen. 
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Veterinärtidningen har tidigare 
rapporterat om att rekordmånga
svenska studenter börjat läsa 
veterinärmedicin vid Köpenhamns
universitet. Den 1 februari var det
också dags för den första svenska
veterinären att disputera vid samma
universitet. Torkel Falk från Helsing-
borg försvarade med den äran sin
avhandling om arterioskleros hos
hund. En sammanfattning av av-
hand lingen följer i direkt anslutning
till denna artikel.

Landsgränsen var länge en tydlig urvals-
faktor för verksamheter i Sverige, så även
inom det akademiska området. Efter

EU-inträdet 1995 spelar dock det geo-
grafiska avståndet, oavsett landsgränser,
en allt större roll för vilka samarbetspart-
ners vi väljer.

Torkel Falk, smådjursveterinär från
Helsingborg, är den första svenska vete-
rinär som valt att disputera i närliggande
Köpenhamn istället för vid SLU i Uppsala.
En viktig orsak till valet av universitet var
korta restider och därmed en smidig till-
gång till den akademiska miljön, men det
är inte hela sanningen. Torkel Falk träf-
fade nämligen sin blivande danske hand-
ledare Henrik Duelund Pedersen på 
en internationell kardiologikongress.
Duelund Pedersen hjälpte honom sedan
att formulera ett forskningsområde och
även att ansöka om forskarstudier i 
Köpenhamn. 2002 antogs Falk till den

danska PhD-utbildningen på deltids -
basis. Tre dagar i veckan ägnade han åt
sin forskningsverksamhet, och övrig tid
åt den egna kliniken i Helsingborg. Dess -
utom har Torkel Falk under flera år varit
aktiv i SVS svenska specialistutbild-
ningsprogram, där han för närvarande är
ordförande i examinations- och styrkom-
mittén (ESK) för specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar.

OLIKA DOKTORSGRADER
För att komplicera tillvaron lite har Sve-
rige och Danmark inte samma typ av
doktorsgrader. I Sverige blir man veteri-

Första svenska veterinär -
disputationen i Köpenhamn
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Torkel Falk, smådjursveterinär från Helsingborg, är den första svenska veterinär som valt
att disputera i närliggande Köpenhamn istället för vid SLU i Uppsala.

Disputationen ägde rum på anrik mark 
i det festauditorium som ses bakom 
bysten av dansk veterinärmedicins fader,
Abildgaard. 
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➤ närmedicine doktor (VMD) efter ca fyra
års heltidsstudier, och tre till fyra inter-
nationellt accepterade vetenskapliga artik -
 lar. Danmark har ett system med två
nivåer för vetenskapliga doktorer, dels 
filosofie doktor (PhD), dels doctor medi-
cinæ veterinariæ (dr med vet). Den svenska
graden VMD ligger någonstans mitt
emellan de två danska när det gäller 
arbetskrav och akademisk status. Den

danska PhD-nivån är enligt definition
främst ett bevis på genomgången fors-
karutbildning, medan det egentligen
bara är de som klarat den högre nivån
som får kalla sig doktorer. PhD-utbild-
ningen tar normalt ca tre år på heltid,
och kräver färre vetenskapliga artiklar än
en svensk VMD. Eftersom tvåstegsut-
bildningen av dansk modell inte finns i
något annat europeiskt land, får dock i

praktiken även de som skrivit en PhD-
avhandling titeln ”doktor” i resten av
världen.

ANRIK UNIVERSITETSMILJÖ
Den tidigare självständiga Kongelige 
Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) slogs
den 1 januari 2007 samman med Köpen-
hamns universitet. Veterinärinstitutio-
nerna ingår nu i Det Biovidenskabelige
Fakultet for Fødevarer, Veterinær medicin
og Naturressourcer. De pampiga byggna-
derna finns däremot kvar, och inrymmer
fortfarande många av universitetets vete-
rinärmedicinska avdelningar. Det var i
denna anrika miljö, i skuggan av det
danska veterinärväsendets grundare Peter
Christian Abildgaard, som Torkel Falk
försvarade sin avhandling.

Enligt dansk akademisk tradition för
PhD-avhandlingar har respondenten tre
opponenter. En ska komma från utlandet,
en från Danmark utanför den egna insti-
tutionen och den tredje från det egna
universitetet och institutionen. Torkel
Falk var inskriven vid Institutionen för
basal husdjurs- och veterinärvetenskap,
varför Preben Dybdal Thomsen, professor
vid samma institution, tjänstgjorde som
tredje opponent och ordförande under
försvaret av avhandlingen. Christophe
Lombard, professor vid universitetet i
Bern, Schweiz, fungerade som utländsk
opponent och Ulrik Baandrup, läkare

– Vad säger du Lennart? Biträdande handledare Lennart Jönsson satt i publiken och fick
ibland rycka in med kommentarer och synpunkter.

Det är tufft att ha tre opponenter. Här ”grillas” Torkel Falk av Christophe Lombard från universitet i Bern.
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och kardiolog vid Vensyssel sjukhus,
Hjørring i Danmark var den inhemska. 

TRE OPPONENTER
Att ha tre opponenter kan tyckas tufft
med svenska mått mätt, men Torkel Falk
klarade frågorna galant. När frågeställ-
ningarna blev allt för knepiga vände sig
respondenten avslappnat till sin biträ-
dande handledare, Lennart Jönsson från
SLU, som satt i publiken. – Vad säger du
Lennart? blev en avväpnande replik i den
fortgående dialogen mellan opponent
och respondent.

Efter drygt tre timmar hade de tre 

oppo nenterna framfört sin kritik, och
inte att förglömma även en hel del
beröm. Christophe Lombard t o m urskul -
dade sig innan hans utfrågning började.
Han bad om ursäkt för att hans kritik till
stor del bestod av argument som kan för-
klaras av att ”försöksdjuren” i studierna
bestod av familjehundar, där ägarna inte
alltid fullföljde givna behandlingsordina-
tioner.

När försvaret avslutats samlades oppo-
nenterna i enrum för att diskutera sina
intryck. Efter en mycket kort stund åter-
kom trion till församlingen av kolleger,
vänner och familj till Torkel Falk, och

meddelade att avhandlingen var god-
känd. För första gången hade därmed en
svensk veterinär fått sin doktorsgrad vid
ett danskt universitet. 

Disputationsmiddagar hör inte till den
danska traditionen, men här anammade
Torkel Falk de svenska sederna. Två tim-
mar efter att disputationen avslutats i
Köpenhamn, bjöds det på mottagnings -
middag i Helsingborg. Även detta var 
säkert någon slags rekord, att under
samma dag klara av ett avhandlingsför-
svar i Danmark och en middag i Sverige.
Dock är det tveksamt vilken signifikans
det sistnämnda påståendet har.  ■

Arterioskleros hos hund har beskri-
vits som en vanlig åldersrelaterad
förändring. Arterioskleros i de intra-
murala myokardiella kärlen är också
väl dokumenterat som ett vanligt
fynd hos äldre hundar, men den 
kliniska betydelsen av dessa föränd-
ringar är omdiskuterad. I veterinära
textböcker konkluderas ofta
att förändringarna har
liten eller ingen klinisk
betydelse.

Atheroskleros, den form av arterioskleros
som är vanligast och har störst klinisk 
bety delse i humanmedicinen, är doku-
menterat ovanligt förekommande hos
hund. Icke-atherosklerotiska former av
arterioskleros i intramyokardiella koro-
narkärl har beskrivits hos människa i sam-
band med en lång rad sjukdomstillstånd
som essentiell hypertension, hypertrofisk
kardiomyopati (HCM), mitral klaffspro-
laps (MVP), aortastenos, bindvävssjuk-

domar och andra tillstånd. Den kliniska
betydelsen av dessa förändringar är dock
en kontroversiell fråga. Det har också 
beskrivits klara paralleller mellan myxo-
matös mitralklaffsdegeneration (MMVD)
hos hund och MVP hos människa.

Avhandlingen är den första som försö-
ker utvärdera den kliniska betydelsen av
arterioskleros hos hund i samband med
hjärtsjukdom, genom att jämföra fynd
vid patologisk och klinisk undersökning.
Hypotesen är att arterioskleros hos hund
kan påverka sjukdomsstatus, prognos
och progression vid utveckling av spon-
tant förekommande hjärtsvikt hos hund.
Avhandlingen demonstrerar att myokar-
diell intramural arterioskleros är associe-
rat till myokardiell fibros och myxomatös
mitralklaffsjukdom, vilket har misstänkts
av tidigare undersökare, men inte tidigare
är bevisat. Data från denna studie tyder
på att myokardiell intramural arterio-
sk leros är mer relaterat till klafförändringar
än ålder. Frånvaron av samband mellan
intramural arterioskleros och arterio -
sklerotiska plack i aorta hos undersökta

hundar kan tyda på att intramural arterio -
skle ros och benign åldersrelaterad arterio -
skleros i större kärl är två separata
tillstånd. Intramural arterioskleros är för-
knippat med en nedsättning av eko kar -
diografiska parametrar för systolisk
funktion, något som tidigare observerats
i experimentella studier hos hundar med
mikroinfarkter i myokardiet, men vilket
tidigare inte demonstrerats vid naturligt
förekommande sjukdom. Det föreligger
också ett samband mellan ekokardiogra-
fiska index för mitralklaffsregurgitation
och fibros i papillarmuskulaturen, vilket
indikerar att arterioskleros kan påverka
mitralklaffens funktion.

Att myokardinfarkter är en orsak till
mitral insufficiens är väl beskrivet hos
människa, men har inte tidigare doku-
menterats hos hund. Vidare visar av-
hand lingen ett samband mellan den
totala graden av fibros i hjärtmuskeln och
överlevnadstiden. Detta antyder att intra -
myokardiell arterioskleros kan påverka
prognosen vid naturligt förekommande
hjärtsjukdom hos hund.

Avhandlingssammanfattning

Arterioskleros hos hund – förekomst
och betydelse vid olika hjärtsjukdomar

TORKEL FALK, leg veterinär, PhD, specialist i hundens och kattens sjukdomar.*
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➤ Att ett samband påvisats mellan intra-
mural arterioskleros och arterioskleros i
njur- och lungvävnad samt sambandet
mellan intramural arterioskleros och
MMVD, kan antyda att förändringarna
i kärl och klaffar är del i en mer genera-
liserad sjukdomsprocess. Detta finner
stöd i vissa data från humanmedicinen,
som biokemiska avvikelser hos männi-
skor med MVP och misstankar om en
mer generaliserad bindvävsdefekt hos
dessa patienter.

Avhandlingen antyder vidare att ett
samband finns mellan intramural arterio -
skleros och plötslig hjärtdöd. Intramural
arterioskleros förekommer i signifikant
högre grad hos hundar med subaortal
stenos (SAS) i detta material än hos kon-
trollhundar. SAS är en sjukdom med 
en väldokumenterad ökad risk för plöts-

lig död. Det samband mellan plötslig 
hjärtdöd och intramural arterioskleros
hos hundar som inte har SAS som 
demonst reras i denna avhandling har 
tidigare inte rapporterats. Intramural arte-
rioskleros förefaller vara en gemensam
nämnare vid plötslig hjärtdöd i flera till-
stånd hos hund, människa och katt. De
hjärtförändringar som kvantifierades i
avhandlingen var grad av muskelatrofi,
kärl förträngning, fibros och mitralklaff-
förändring. Detta kan användas för att
dela in patienterna i olika grupper utifrån 
graden av förändringar, en stratifiering
som kan hjälpa oss att bättre dela in de
kardiologiska patienterna och förbättra
den patologiska diagnostiken. Hur dessa
förändringar kan upptäckas kliniskt ante
mortem kräver vidare forskning för att
klarlägga.

Sammanfattningsvis kan sägas att det
finns vissa bevis som validerar tesen att
intramural arterioskleros inverkar på
sjukdomsstatus progressivitet och prog nos
vid naturligt förekommande hjärtsjuk-
dom hos hund. Dessa fynd kan ha 
betydelse på flera sätt: att bana väg för 
vidare studier i patogenesen vid hjärt-
sjukdom hos hund, för interventionsstu-
dier, för studier av intramural trombos
samt få en komparativ betydelse, då
MMVD hos hund skulle kunna fungera
som en modell för human intramyokar-
diell arterioskleros utan komplicerande
atheroskleros.

*TORKEL FALK, leg veterinär, PhD, 
specialist i hundens och kattens sjukdomar, 
Farmgränden 6A, 252 22 Helsingborg.

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 
res 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 hem-
sida 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 
senast den 1 juli.
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Sveriges Veterinärförbund informerar
i samarbete med Länsförsäkringar, 
If Skadeförsäkring samt Max
Matthiessen om de gruppförsäk-
ringar som medlemmarna kan
teckna. Detta är en kortfattad 
beskrivning. Fullständiga försäk-
ringsavtal och villkor kan beställas
från Max Matthiessen respektive 
If Skadeförsäkring. För kontakt -
uppgifter se texten nedan.

Observera att inga försäkringar
ingår per automatik genom med-
lemskap i Sveriges Veterinär förbund
utan måste ansökas om.  

Tack vare ett lågt skadeutfall 
sker ingen premiehöjning på liv-,
olycksfalls-, sjuk-, sjukvårds- eller
barnförsäkring från 2007 – som var
oförändrade från 2006. Detsamma
gäller för ansvarsförsäkringen vars
premie också är oförändrad.

NYHETER 2008
Nytt för 2008 är att utrustningsförsäk-
ringen på 3 prisbasbelopp har utökats i
omfattning och täcker mer utrustning än
tidigare. Läs mer under rubriken ’Veteri-
närutrustningsförsäkring’.

Nytt för 2008 är att det går att teckna ut-
rustningsförsäkring på ett försäkrings -
belopp på 7 prisbasbelopp till en årspremie
av 702 kronor. Kontakta förbundskans-
liet för ansökan. Läs mer under rubriken
’Veterinärutrustningsförsäkring’.

Nytt för 2008 är att gruppsjukförsäkringen
nu ger ersättning vid lägst 25 procent 
arbetsoförmåga, mot tidigare 50 procent.

Vid frågor, kontakta Max Matthies  sen
GruppLiv på telefon 08-613 28 55, eller
e-post: grupp@maxm.se. 

ADMINISTRATION OCH AVISERING
AV PERSONFÖRSÄKRINGAR 
Liv-, olycksfalls-, barn-, sjuk- och 
privatvårdsförsäkring 
Veterinärförbundet har ett samarbets -
avtal med Max Matthiessen som innebär
att de sköter all administration och 
avisering avseende personförsäkringar.
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar.
Medlemmar i förbundet som önskar 
ansöka, ändra, avsluta eller fråga om för-
säkringar skall vända sig direkt till Max
Matthiessen på telefon 08-613 28 55
eller e-post: grupp@maxm.se.

ADMINISTRATION OCH AVISERING
AV SAKFÖRSÄKRINGAR 
Ansvars- och veterinärutrustningsförsäk-
ringen administreras och aviseras av för-
bundskansliet. Försäkringsgivare är If
Skadeförsäkring. Vid ansökan, uppsäg-
ning eller frågor kontakta kansliet på 
08-545 558 21. 

Praktikförsäkringen administreras och
aviseras av If Skadeförsäkring genom ett
samarbetsavtal med veterinärförbundet.
För offert eller andra frågor kontakta If
på 0771-56 00 00. 

INFORMATION OM DE OLIKA FÖR-
SÄKRINGAR SOM MEDLEMMAR 
I FÖRBUNDET KAN TECKNA
Prisbasbeloppet, förkortat pbb i texten,
är 41 000 kronor för 2008. Alla premier
avser årspremie.

Livförsäkring utan förtidskapital   
Omfattar dödsfallskapital
I det fall medlemmen eller medförsäkrad
avlider under försäkringstiden utbetalas
försäkringsbeloppet till efterlevande. Det
går att teckna olika försäkringsbelopp; 
6 pbb (246 000 kr), 10 pbb (410 000 kr)
eller 15 pbb (615 000 kr), och dessa gäl-
ler till och med 59 år. Från och med 60
år minskar beloppet med 10 procenten-
heter per år fram till 64 år. Från 64 år och
fram till slutåldern 67 år är livförsäk-
ringsbeloppet 50 procent av fullt belopp
= 3 pbb (123 000 kr), 5 pbb (205 000 kr)
respektive 7,5 pbb (307 500 kr). 

Information om veterinärförbundets
gruppförsäkringar 2008
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➤ Livförsäkring på 6 pbb. Premien för med-
lem under 40 år är 144 kronor för egen
försäkring och 144 kronor för medför-
säkrad. Premien för medlem som fyllt 40
år är 480 kronor för egen försäkring och
480 kronor för medförsäkrad.

Livförsäkring på 10 pbb. Premien för
medlem under 40 år är 240 kronor för
egen försäkring och 240 kronor för med-
försäkrad. Premien för medlem som fyllt
40 år är 804 kronor för egen försäkring
och 804 kronor för medförsäkrad.

Livförsäkring på 15 pbb. Premien för
medlem under 40 år är 396 kronor för
egen försäkring och 396 kronor för med-
försäkrad. Premien för medlem som fyllt
40 år är 1 212 kronor för egen försäkring
och 1 212 kronor för medförsäkrad.

Livförsäkring med enkelt förtids-
kapital   
Omfattar dödsfallskapital, förtidskapital
samt barnskydd.

Dödsfallskapital. Information om döds-
fallskapital, se ovan: ’Livförsäkring utan
förtidskapital’.

Förtidskapital. Förtidskapitalet är bestämt
i förhållande till dödsfallskapitalet och
den försäkrades ålder då utbetalning sker.
Förtidskapitalet minskas från 30 års ålder
och upphör när den försäkrade fyllt 60 år.

Rätt till utbetalning av förtidskapital
eller del därav har försäkrad som blir
minst 50 procent arbetsoförmögen i
minst två år på grund av sjukdom eller
olycksfalls skada före fyllda 60 år. För-
tidskapitalet betalas ut med ett engångs-
belopp efter två års sammanhängande
arbetsoförmåga. Resterande belopp beta-
las ut efter sammanlagt fyra års sam -
manhängande arbetsoförmåga. Utbetalt
belopp beräknas efter den försäkrades
ålder vid respektive utbetalningstillfälle.

Maximalt försäkringsbelopp gäller
upp till 29 år. Därefter reduceras belop-
pet, reduktionstabell finns i ’Allmänna
villkor’. 

Barnskydd. Barnskydd ingår som en del i
den försäkrades livförsäkring med för-
tidskapital. Försäkringen gäller för barns
bestående arbetsoförmåga eller dödsfall.

Försäkringsbeloppet är 10 pbb (410 000
kr) vid arbetsoförmåga och vid dödsfall
ett halvt pbb (20 500 kr). Försäkringen
gäller längst till utgången av den månad
barnet fyller 18 år. Försäkrade är försäk-
ringstagarens arvsberättigade barn. 

Om förhållandena är följande när för-
säkringen träder i kraft, omfattas inte
barnet av försäkringen:
– Om barnet beviljats vårdbidrag enligt
lagen om allmän försäkring,
– Om barnet vårdas på sjukhus eller
annan vårdinrättning,
– Om barnet fyllt 16 år.

Livförsäkring med enkelt förtidskapital
kan tecknas av gruppmedlem och med-
försäkrad på 6, 10, eller 15 pbb. Premien
2008 är:

för 6 pbb för medlem under 40 år 396
kronor för egen respektive medförsäkrad
och för medlem som fyllt 40 år 684 kro-
nor för egen respektive medförsäkrad. 

för 10 pbb för medlem under 40 år 660
kronor för egen respektive medförsäkrad
och för medlem som fyllt 40 år 1 140
kronor för egen respektive medförsäkrad. 

för 15 pbb för medlem under 40 år 996
kronor för egen respektive medförsäkrad
och för medlem som fyllt 40 år 1 692
kronor för egen respektive medförsäkrad.

Premiebefrielse ingår i försäkringen när
den försäkrade varit sammanhängande
helt (100 %) arbetsoförmögen i en period
av fyra år och fått utbetalning med en -
gångsbelopp från förtidskapitalet efter
fyra år.

Gruppsjukförsäkring mot 
inkomst bortfall   
Om den försäkrade drabbas av arbets -
oförmåga till minst 25 procent på grund
av sjukdom eller olycksfallsskada utbeta-
las ersättning efter 90 dagar. Ersättning 
utbetalas för maximalt 48 månaders sam-
manhängande sjukskrivning. 

Försäkringen har fyra olika ersätt-
ningsbelopp beroende på din månads -
inkomst. Vid månadsinkomst upp till
14 499 kronor är ersättningen 700 kro-
nor per månad för heltidssjukskriven och
årspremien är 312 kronor. Vid månads -

inkomst mellan 14 500 och 26 999 kronor
är högsta ersättning 1400 kr/mån och 
årspremien 624 kronor, vid månads -
inkomst mellan 27 000 och 39 999 kronor
är högsta ersättning 2 100 kr/mån och års -
premien 936 kronor och vid månads -
inkomst på 40 000 kronor och uppåt 
är högsta ersättning 2 800 kr/mån och
årspremien 1 248 kronor. Premien är inte
avdragsgill i deklarationen.

Ersättningen är skattefri och utbetalas
till så stor del som svarar mot graden av
arbetsoförmågan (minst 25 %).

Gruppolycksfallsförsäkring   
Förbundets gruppolycksfallsförsäkring
gäller under både arbetstid och fritid. 
Ersättning kan betalas för medicinsk
(nedsatt kroppsfunktion) eller ekonomisk
(nedsatt arbetsförmåga) invaliditet. 

Vid medicinsk invaliditet är olycksfalls -
skyddet maximalt 10 pbb. Ersättning 
betalas i förhållande till graden av invali-
di tet och minskas med 2,5 procenten -
heter för varje år som åldern överstiger
45 år. Vid 65 års ålder uppgår maximal
invaliditetsersättning till hälften av det
fulla försäkringsbeloppet. Försäkringens
slutålder för medicinsk invaliditet är 
67 år.

Vid ekonomisk invaliditet utbetalas
ett maximalt invaliditetskapital på 20
pbb. Vid invaliditet minskas ersättnings-
beloppet med 5 procentenheter för varje
år som åldern överstiger 45 år. Ersättning
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betalas i förhållande till graden av invali-
ditet. Slutålder 65 år.

Försäkringen omfattar även ersättning
för nödvändiga och oundvikliga mer-
kostnader, samt ersättning för skador 
på burna kläder och normalt medförda 
personliga tillhörigheter, högst 0,5 pbb.
Dessutom ersätter gruppolycksfallsför-
säkringen följande kostnader i den mån
de inte ersätts från annat håll: läkekostna-
der, rehabiliteringskostnader, sveda och
värk, behandlingskostnader för tandska-
dor samt resekostnader i samband med
vård och behandling och merkostnader
för resor mellan bostaden och arbetsplat-
sen under begränsad tid, om särskilt
transportmedel måste anlitas.

I försäkringen ingår också ett krismo-
ment som omfattar psykologkonsulta -
tioner för försäkrad som drabbats av ett
traumatiskt tillstånd till följd av ersätt-
ningsbar olycksfallsskada, rån, hot eller
överfall, makes eller barns dödsfall. Kris-
momentet gäller för den försäkrade i
egenskap av privatperson, det vill säga ej
i tjänsten. Försäkringen gäller inte för
skador som tillfogats av någon i familje -
kretsen. Kristerapi ges med högst 10 
behandlingar per försäkrad och skada.
Premien för 2008 är 240 kronor för egen
försäkring respektive medförsäkrad.

Invaliditetstillägg
Invaliditetstillägget gäller dygnet runt.
Olycksfallsskyddet är värdesäkrat och 
invaliditetskapitalet uppgår till 20 pbb
vid invaliditet. Ersättning betalas i förhål-
lande till graden av invaliditet. Premien
för 2008 är 180 kronor för egen försäk-
ring respektive medförsäkrad.

Barnförsäkring   
Barnförsäkringen utbetalar ersättning vid
invaliditet på grund av olycksfall eller
sjukdom och gäller för alla dina barn.
Makes/registrerad partners/sambos barn
är försäkrade under förutsättning att 
barnet/barnen är folkbokförd på din
adress. Försäkringen gäller dygnet runt
till och med utgången av det kalenderår
barnet fyller 25 år. Anslutning till barn-
försäkring sker utan hälsodeklaration.
Observera dock de inskränkningar i gil-
tighet som gäller för skador som inträffat
innan försäkringen tecknats, medfödda
sjukdomar med mera. Vid eventuell skada

görs hälsoprövning i efterhand.
Försäkringsbeloppet uppgår till max

30 pbb per barn och ersättning utbetalas
i förhållande till invaliditetsgrad. Vid
olycksfall ersätts även läke-, tandskade-
och resekostnader (de verkliga kostna-
derna), merkostnader för skadade kläder,
glasögon med mera i samband med
olycksfall som krävt läkarbehandling, 
övriga oundvikliga merkostnader på grund
av olycksfallet, och rehabiliteringskost -
nader. Ett dödsfallskapital på 1 pbb beta-
las oavsett om dödsfallet beror på ett
olycksfall eller en sjukdom. Premien för
2008 är 696 kronor. Du betalar endast
en premie oavsett antalet barn.

Seniorförsäkring   
De medlemmar som fyllt 67 år och där-
med nått försäkringens slutålder kan 
ansöka om Seniorförsäkring. Detta skall
ske inom tre månader efter det att grupp-
försäkringen upphört för att det inte skall
behövas ny hälsoprövning.

Ansvarsförsäkring   
Ansvarsförsäkringen omfattar skade-
ståndsskyldighet för personskada och
sakskada (= skada på djur) som försäkrad
medlem kan åläggas i sin veterinärverk-
samhet. Försäkringen gäller i hela världen
utom USA och Kanada. Försäkringen
gäller härvid för veterinärverksamhet
som den försäkrade bedriver i privatprak-
tik i form av egen rörelse. 

Under de förhållanden som ovan angi-
vits gäller försäkringen även för medlems
eller medlems firmas (bolags) arbetsgivar -
ansvar. Försäkringen omfattar inte skade -
ståndsskyldighet som kan åläggas för -

säk rad medlem i annan verksamhet än
försäkrad veterinärverksamhet enligt
ovan eller åvilar annan arbetsgivare än
enligt ovan. Försäkringen gäller inte för
feldiagnos som inte förorsakat skada på
djuret.

Försäkringen finns i två olika ersätt-
ningsnivåer:
1. Maximalt försäkringsbelopp vid per-
sonskada är 10 miljoner kronor och vid
sakskada (= skada på djur) 2 miljoner
kronor. Självrisken uppgår vid varje 
skade tillfälle till 7 procent av prisbasbe-
loppet (2007 = 2 870 kronor). Premien
för 2008 är 252 kronor. 
2. Maximalt försäkringsbelopp vid per-
sonskada är 10 miljoner kronor och vid
sakskada (= skada på djur) 5 miljoner
kronor. Självrisken uppgår vid varje 
skadetillfälle till 7 procent av pbb (2 870
kronor). Premien för 2008 är 520 kronor.

Veterinärutrustningsförsäkring   
Försäkringen avser allriskförsäkring av
veterinärutrustning (instrument och lik-
nande) inklusive tillbehör samt varor,
varmed avses medicin, förbandsartiklar
och liknande. 

Försäkringen finns i två olika ersätt-
ningsnivåer:
1. Försäkringsbeloppet uppgår till maxi-
malt 3 pbb för egendom tillhörig en och
samma veterinär. Självrisken är 500 kr.
Premien för 2008 är 282 kronor. Ultra-
ljud, fiberendoskop, dator, skrivare, rönt-
genutrustning, framkallningsapparatur
och autoklav ingår. Mobiltelefon och
personsökare ingår inte.
2. Försäkringsbeloppet uppgår till maxi-
malt 7 pbb för egendom tillhörig en och
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➤ samma veterinär. Självrisken är 500 kr.
Premien för 2008 är 702 kronor. Ultra-
ljud, fiberendoskop, dator, skrivare, rönt-
genutrustning, framkallningsapparatur
och autoklav ingår. Mobiltelefon och
personsökare ingår inte.

Observera att veterinärutrustningsför-
säkringen endast kan sägas upp till års-
förfallodagen, som är den l januari varje
år. Enda undantaget är om du sålt din 
utrustning. Då kan försäkringen upp-
höra från nästkommande månadsskifte
efter det att skriftlig avanmälan inkommit
till veterinärförbundet.

Praktikförsäkring för veterinärer
som är egna företagare    
If Skadeförsäkring förmedlar i samarbete
med veterinärförbundet en praktikför-
säkring för de medlemmar som är egna
företagare och som önskar ett försäk-
ringsskydd för hela kliniken. Försäk-
ringen omfattar all egendom på kliniken,
ersättning för avbrott vid en ersättnings-
bar egendomsskada, ansvar (inkl behand-
lingsansvar), rättsskydd, krisskydd samt
tjänstereseförsäkring. 

Försäkringen administreras av If. Med -
lemmar i förbundet får en förmånlig pre-
mie jämfört med Ifs ordinarie premie för
småföretagarförsäkring. För offert eller
andra frågor kontakta If på 0771-5600 00.

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING
Veterinärförbundet kan i samarbete med
If Skadeförsäkring även erbjuda dig som
medlem 15 procent rabatt på Ifs ordina-
rie pris på Hem- och Villaförsäkring. 
Utöver detta finns också If Plus som kan
ge dig upp till 20 procent ytterligare 
rabatt på Hem- och Villaförsäkringen
samt på de flesta av dina övriga privata
sakförsäkringar, t ex bil- och fritidshus-
försäkring. Detta rabattsystem bygger på
antal försäkringar du har; ju fler försäk-
ringar, desto högre rabatt.

Exempel: Hem/Villaförsäkring   
Ordinarie pris 2 000 kr
Rabatt via SVF (15%) 300 kr
If Plus-rabatt (20%) 340 kr
Totalt 1 360 kr

I exemplet ovan har vi räknat på att du
tecknat 4 st försäkringar eller fler i If, 
vilket ger 20 procent i If Plus-rabatt. För
prisuppgift på en försäkring eller för att
få mer information, kontakta If på tel:
0771-655 655 eller via e-post: kundser-
vice@if.se.

GRATISFÖRSÄKRINGAR FÖR 
NYUTEXAMINERADE 
Studerandemedlemmar som avslutat stu-
dierna i årskurs 6 erhåller gratis liv-,

olycksfalls- och ansvarsförsäkring under
två år. Ansvarsförsäkringen gäller dock
enbart för legitimerad veterinär som utför
arbete som veterinär utanför en anställ-
ning. Dessa medlemmar är sålunda utan
att betala premie försäkrade under 2008
och 2009 med en livförsäkring på 10 pbb
samt med en olycksfallsförsäkring på 
10 pbb. Ansvarsförsäk ringens maximala
ersättningsbelopp är vid personskada 10
miljoner kronor och vid sakskada (= skada
på djur) 2 miljoner kronor.

En förutsättning för att tillhöra liv-
och olycksfallsförsäkringen är full arbets -
förhet. De medlemmar som berörs av
detta har fått information direkt från för-
bundet.  ■
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I tider när de flesta yrkesförbund i
Sverige tappar medlemmar, ökar 
veterinärförbundet sitt medlems -
antal. Förbundsordföranden Karin
Östensson gör en analys av och 
reflektion över medlemsutvecklingen.

I dagspress och media skrivs det mycket
om hur fackförbunden under 2007 tap-
pade medlemmar i rasande fart. Samma
trend har man tyvärr också sett inom de
flesta yrkesförbund. Då är det verkligen
roligt att kunna berätta att det inte gäller
Sveriges Veterinärförbund. Bland de fåtal
förbund inom Saco-federationen som
fortsätter att öka i medlemsantal ligger

veterinärförbundet i topp.
Veterinärförbundets medlemsantal

ökade under det senaste året i samma
takt som tidigare. Figur 1 visar utveck-
lingen sedan 1996. Ett undantag i den
stadigt stigande kurvan var år 2002 då
antalet yrkesverksamma medlemmar
minskade med 40 personer (se Figur 1).
Under 2003 ökade antalet yrkesverk-
samma medlemmar igen medan det 
totala medlemsantalet minskade med 
ytter ligare ett tiotal personer. Gruppen
”ej yrkesverksamma” utgörs till allra
största delen av pensionärer och studen-
ter. Anledningen till medlemstappet
2002 var den turbulens som ledde fram
till att dåvarande privatpraktiserande 
veterinärers förenings tillfälligt lades ner.

En grupp medlemmar ifrågasatte för-
bundets vilja och förmåga att verka för
de företagande veterinärernas intressen
och en del av dem valde att lämna för-
bundet. 

NYSTART 2003
Under 2003 startades den efterlängtade
omorganisationsutredningen med syfte
att tydliggöra och stärka förbundets olika
verksamhetsområden, främst avseende
företagande veterinärer men även för an -
ställda veterinärer och ämnes- och yrkes  -
frågor. Redan under samma år började
medlemsantalet öka igen och det har
sedan fortsatt som tidigare. Utträden nu -
förtiden utgörs till stor del av kolleger
som upphör med sin yrkesverksamhet
eller flyttar utomlands, tillfälligt eller
varaktigt. Mycket glädjande och lovande
inför framtiden är det breda intresset för
förbundet bland veterinärstudenterna
och de unga veterinärerna. 

Vi som har fått förtroendet att leda
verksamheten i veterinärförbundet är 
naturligtvis mycket glada över den här
utvecklingen och för att omorganisatio-
nen faktiskt har fått en sådan positiv 
effekt på förbundets verksamhet. Arbetet
har hela tiden gett god respons från 
veterinärkåren vilket vi tackar för. De
för troendevalda kollegerna i olika grup-
per inom förbundet och medarbetarna
på kansliet har gjort ett fantastiskt bra
arbete i en konstruktiv och framåtsyftande
anda för att åstadkomma det som är bra
för medlemmarna. Det gör de fortfarande.
Då är det naturligtvis roligt att se ett
fortsatt gott stöd från veterinärkåren i
medlemsutvecklingen och kunna känna
att det är mödan värt.  ■

Veterinärförbundets medlemmar
blir bara fler
TEXT: KARIN ÖSTENSSON, förbundsordförande 

FIGUR 1. Veterinärförbundets medlemsutveckling 1996–2007. Siffrorna avser antalet per
31 december varje år. I antalet kvinnor respektive män ingår såväl yrkesverksamma som 
ej yrkesverksamma. 
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Veterinär Anders Bergman, Institu-
tionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, SLU och Insti -
tutionen för miljögiftsforskning, 
Natur historiska Riksmuseet, för -
svarade fredagen den 25 januari sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln: ”Patho-
logical changes in seals in Swedish
waters: the relation to environmen-
tal pollution. Tendencies during 
a 25-year period”. Opponent var 
professor Jon Teige, Institutt for 
basalfag og akvamedisin, Norges
Veterinærhøgskole, Oslo.

En tydlig minskning av antalet individer
av de tre sälarter som finns i Östersjön:
gråsälar, vikaresälar och knubbsälar, 
observerades i mitten av 1950-talet ned
till en bottennivå i slutet av 1970-talet.
T ex anges antalet gråsälar vid denna tid-
punkt ha varit ca 4 000 medan antalet
gråsälar vid sekelskiftet 1900 var 88 000–
100 000. Ett ökat jakttryck, med under -
stöd av statliga skottpengar, ansågs vara
orsak till nedgången. Den negativa ten-
densen efter andra världskriget, då jakt-
trycket minskade, var svårförståelig. 

I slutet av 1960-talet upptäcktes höga
halter av miljögifterna DDT och PCB 
i Östersjösälar. Minskningen av antalet
sälar liksom fynd av aborterade sälkutar i
södra Östersjön misstänktes ha samband
med miljögiftspåverkan. I honliga köns-
organ hos både gråsäl och vikare påvisa-
des hög frekvens av total eller partiell
avstängning av livmoderhornen. I synner-
het misstänktes PCB-föreningar vara orsak
till den försämrade reproduktionen. 

För att undersöka hälsosituationen
hos sälar i svenska vatten inleddes 1977
ett samarbete mellan Institutionen för
patologi, SLU, Uppsala och Naturhisto-
riska Riksmuseet i Stockholm. Data till
avhandlingen är hämtade från obduktio-
ner eller organundersökningar av totalt
drygt 1 000 sälar från Östersjön och
svenska västkusten fr o m nämnda år.
Som regel har djuren drunknat i fiskered-
skap eller påträffats döda i strandregio-
nen. Några djur har avlivats på grund av
sjukdom. 

I två artiklar beskrivs de obduktions-
och övriga undersökningsresultat hos
gråsäl och vikare som fortlöpande regi-
strerats. De två följande artiklarna om-
fattar undersökningar av benvävnad.
Vidare ingår en artikel där njurmorfologi
i material av gråsäl och vikare från Öster-
sjön, arktiska vikare från Svalbard och 
atlantiska gråsälar från Skottland redovi-
sas. Det sista arbetet redogör för makro-
och mikrofynd hos knubbsälar vid svenska
väst- och sydkusten och hos gråsälar från
södra Östersjön som dött av valpsjuka
under epizootin 1988.

Avhandlingens diskussion är fokuse-

rad på sjukdomskomplexet hos Östersjö-
sälar och dess etiologi och patogenes.
Binjurebarksförtjockning ansågs tidigare
vara huvudfynd vid obduktionerna och
hyperadrenokorticism ansågs vara av pri-
mär betydelse för uppkomst av övriga 
organskador. Resultat från obduktioner
utförda 1997–2002 visade dock att
denna uppfattning måste ifrågasättas.
Statistisk undersökning visade ett signifi-
kant samband mellan grovtarmsår och
binjurebarkshyperplasier. Binurebarks -
hyperplasin bedömdes vara sekundär till
kroniska skador i andra organ. Eventuellt
ökad binjurebarksfunktion diskuteras
också i samband med undersökningsfynd
som tyder på immunsuppression och
fynd som kan tala för endokrin obalans.
Miljögifterna PCB och DDT är i sam-
manhanget kända hormonstörande äm -
nen.

Knubbsälspopulationen i Kattegatt-
Skagerack minskade efter en ny valp -
sjuke epizooti 2002 och en epizooti av 
i nuläget okänd etiologi 2007, från ca 
23 000 till ca 15 300 djur. Mortaliteten i
valpsjuka i Östersjöns knubbsälsbestånd
var lägre än den i Kattegatt-Skagerack.
Antalet räknade knubbsälar i Östersjön
var under hösten 2007 ca 1 400. Even -
tuell påverkan av miljögifter i samband
med valpsjukeepizootierna diskuteras.

Under de senaste två decennierna har
belastningen av miljögifterna PCB och
DDT i Östersjöns biotop minskat suc-
cessivt och sälarnas hälsa förbättrats. 
En positiv tendens angående reproduk-
tionsutfall, skador i kloregioner och
tandbens- och käkbensskador hos gråsäl
kan noteras under de senaste 20 åren.
Dessa skador är numera sällan grava och
uppträder i lägre frekvens. Dock finns 
ett undantag: grava grovtarmsår hos 
gråsäl förekommer fortfarande i hög 
frekvens, vilket kräver en fortsatt forsk-
 nings insats.  ■

disputationer

Sjukliga förändringar hos svenska
sälar under 25 år

Mortaliteten i valpsjuka i Östersjöns knubb-
sälsbestånd var lägre än den i Kattegatt-
Skagerack, eventuellt beroende på olika
påverkan av miljögifter.
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Agronom Nicolette Salmon Hillbertz,
Institutionen för husdjurs genetik,
SLU, försvarade den 11 januari sin
avhandling för filosofie doktors -
examen med titeln: The origin of
the ridge and associated anomalies
in rhodesian ridgebacks. Opponent
var professor Matthew M Binns,
Royal Veterinary College, London,
Storbritannien.

Avhandlingen presenterar studier av -
seende nedärvningsmodellen av den hår-
kam (ridge) som löper på ryggen hos
rhodesian ridgeback-hundar samt sjuk-
domen dermoid sinus (DS) som är asso-
cierad med ridgen.

DS är klassificerad som en defekt som
uppstår under utvecklingen av det cen-
trala nervsystemet hos människa. Hun-
den har dock visat sig vara en utmärkt
modell för jämförande studier. Avhand-
lingsarbetet visade att ridgen hos rho-
desian ridgeback orsakas av en autosomal
dominant mutation som också ökar ris-
ken för DS. DS (även kallad dermoid-
cysta) är ärftligt betingad och yttrar sig
som en hudcysta som uppträder som ett
tunt hudrör i hundens nackregion. En 
ny huddefekt, tidigare också kallad DS,
finns lokaliserad vid svansroten hos hund.
Den senare benämns lipom av terminal
filum (LTF) hos människa. Ett gemen-
samt genetiskt ursprung för DS och LTF
föreslås liksom att olika typer av DS och

LTF skulle kunna orsakas av skillnader 
i uttryck av tillväxtfaktorer (fibroblast
growth factor, FGF) viktiga för fosterut-
vecklingen.

Genom att påvisa specifika mutatio-
ner i ett antal FGF-gener, kunde ökad
risk hos hunden att utveckla en ridge och
därmed DS identifieras. Ridgen och DS
orsakas troligtvis av ökade nivåer av 
FGF under en kritisk period av hudens
utveckling. Ridgebackhundar som fått 
mutationen från båda föräldradjuren har
en ökad risk att drabbas av DS och/eller
LTF. Resultaten kan även leda till en för-
bättrad förståelse av liknande sjukdomar
hos människa.  ■

disputationer

Huddefekter kopplade
till hår kammen hos
rhodesian ridgeback

En rhodesian ridgeback med sin karaktä-
ristiska hårkam. 

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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Reportaget i Svensk Veterinärtidning
1/08 fick följande insändare att min-
nas ett tidningsurklipp från 1932, 
om dåvarande rektorn vid Kungl
Veterinärhögskolans syn på kvinnliga
studenter. Insändaren konstaterar att
tiderna förändras.

Det var andra tider när Dagmar blev vete-
rinär står det som rubrik till reportaget i
SVT 1/08. Det var en trevlig och mycket
läsvärd artikel i årets första nummer av
Svensk Veterinärtidning.

När jag läst artikeln om Dagmar 
Morein drar jag mig till minnes, att jag
har ett urklipp ur Värmlands Folkblad
från september 1932. Rubriken lyder
”Kvinnan rycker in även i veterinärens
yrke”.

Jag tycker att denna lilla artikel som
säkerligen även stod att läsa i andra lands-
ortstidningar kan delges en större och
nutida läsekrets. Dagmar nämns inte vid
namn i artikeln men hon torde vara en
av dem som vid denna tidpunkt var elev
vid Kungl Veterinärhögskolan.

ANNAN KVINNOSYN
Tidningsartikeln ger uttryck för ett syn-
sätt som säkerligen var representativt för

den tiden, långt innan ord som jäm-
ställdhet, diskriminering, könsneutralitet
och mobbning blivit begrepp i svenska
språket och rörelser som Feministiskt
Initiativ och Kvinnor Kan etablerats. I
den mån genusfrågor diskuterades på
1930-talet gällde det förmodligen något
problem i tyska grammatiken.

Med höjda ögonbryn och stigande för-
våning läser man dåvarande rektors upp-
fattning om kvinnor i veterinäryrket.

Rektor Sahlstedt säger – allt enligt 
notisen – ”att jag avråder alltid de kvin-
nor som frågar mig från att beträda vete-
rinärbanan. Veterinäryrket som sådant
passar inte alls för det svagare könet.”

Hans uttalande skulle säkerligen i dag
ha väckt våldsam debatt, anmälan till JO
och DO och lång och hetsig diskussion i
något aktualitetsprogram i TV med del-
tagande av Tina Rosenberg eller Birgitta
Olsson eller annan ofta förekommande
samhällsdebattör som hudflängt den
stackars rektorn.

Jag är övertygad att salig rektor Sahl -
stedt i sin himmel är helt och lyckligt
ovetande om dagens utveckling inom det
svenska samhället och tacksam för att
slippa fighten med FI eller med ”kvin-
nan/tjejen” som är veterinärförbundets
ordförande.

TELEFONPROBLEM
När jag läst artikeln vill jag gärna själv
berätta en sann historia från mitt första
år i veterinäryrket. Mycket har förändrats
under den ändå relativt korta tid som
gått sedan första vikariatet.

Jag hänvisades till den förre veterinä-
rens då tomma bostad, en villa som stod
tom och ägdes av kommunen. Efter visst
letande kunde jag hämta nyckel till huset
i ett intilliggande pensionat. Jag fann ett

En notis i Värmlands
Folkblad 3 september 1932

insänt
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tomt, öde och utkylt hus med en mot-
tagningsavdelning eller kontor med en
sladd i väggen där en gång uppenbar ligen
en telefon stått. Den avflyttade veterinä-
ren hade tagit med sig telefonen. Det var
inte svårt att införskaffa en ny telefon.
Väl gjort så visade det sig att abonne-
manget upphört. Det var inte lätt att
börja en verksamhet utan fungerande 
telefonabonnemang när djurägare som i
20 år ringt samma nummer fick besked
att abonnemanget upphört.

Nu finns i alla fall teknik för att
ganska snabbt lösa sådana problem och
ordna hänvisningar.

TIDERNA FÖRÄNDRAS
Slutsats: tempora mutantur nos et muta-
mur in illis (tiderna förändras och vi med
dem). Även språkbruket förändras. Rek-
tor Sahlstedt talar i begreppet kvinnor
om eleverna vid skolan. Vilka elever vill
bli kallade kvinnor i 20-årsåldern? Idag
är tjejer det ord som används men om jag
är rätt underrättad talas det fortfarande
om ”kvinnliga elever”. Eller?

PER OHLÉN

leg veterinär, årskurs 1962

Djurklinik till salu
Djurkliniken i Vänersborg. 

Väl inarbetad smådjursklinik
sedan 1985. 

Stort patientunderlag. 

Lämplig för 1–2 veterinärer. 

Stor utvecklingspotential. 

Egna lokaler.

Kontakta K. Holmgren
0521/63725

djurkliniken.vbg@telia.com
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De vetenskapliga granskarna i en
facktidning som SVT utgör kva -
litetsstämpeln och grunden för
trovärdigheten i tidningens grans-
kade artiklar. Dessa referenter har
flera delikata uppgifter att ansvara
för. De ska garantera en miniminivå
på artiklarnas vetenskapliga stan-
dard, de ska fungera som rådgivare
åt redaktionen och de ska hjälpa för-
fattarna att förbättra sina verk.

Under 1994 införde veterinärtid-
ningen en genomgående och syste-
matisk granskning av sina veten -
skapliga artiklar. Sedan dess har
hundratals manus passerat granskar-
nas kritiska ögon. Så gott som alla
texter har i slutänden blivit bättre än
när de lämnades in, även om det 
ibland inneburit mycket jobb för de
inblandade. Gentemot författarna 
är granskarna anonyma, men deras
arbete i det tysta innebär ofta att
skribenterna får konstruktiva förslag
till förbättringar, vilket kommer 
läsarna till godo.

Granskarna hjälper SVT att garan-
tera en kompetent och rättvis bedöm-
ning av skribenternas arbete, bidrar
till att gallra bort undermåliga artik-
lar och hjälper författarna att för-
bättra andra. Vi vet att referenter
lägger ner många timmars arbete 
på varje artikel och att de är hårt 
belastade, också därför att samma
specialisters kunskaper efterfrågas av
andra. Referenterna utför dessutom
granskningen på ideell basis, med
huvudmotiveringen att främja kun-
skapsutvecklingen inom svensk vete-
rinärmedicin.

För denna betydelsefulla insats
vill SVTs redaktion, genom att pub-
licera följande namnlista, tacka dem
som bedömt artiklar för tidningen
under 2007.

Vi gläder oss åt det starka engage-
mang för Svensk Veterinärtidning
som visats, och hoppas på ett lika 
givande samarbete i framtiden.

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör

Svensk Veterinärtidnings referenter!

TACK

Lars-Erik Appelgren
Anna-Lena Berg
Anna Bergh
Christer Bergsten 
Sofia Boqvist
Jan Chirico 
Dan Christensson
Agneta Egenvall 
Stig Einarsson
Elisabet Ellström
Marianne Elvander 
Henrik Ericsson
Torkel Falk
Christina Greko
Birgit Holm

Christina Jacobson
Desiree Jansson
Linda Keeling
Berndt Klingeborn 
Torbjörn Lundström
Birgitta Lövdahl
Lars-Erik Magnusson
Karin Persson-Waller
Ann Pettersson
Charlotte Sandgren
Sven Viring
Per Wallgren 
Frederik Widén
Nanna Åkerlund Denneberg

FÖLJANDE PERSONER HAR GRANSKAT ARTIKLAR UNDER 2007: 

Scandivet får åter sälja 
röntgenutrustning

❘❙❚ I en notis i SVT 16/06 rapporterades
om hur företaget Scandivet förlorade sitt
tillstånd att sälja röntgenutrustning av-
sedd för veterinärmedicinsk diagnostik 
i november 2006. Det var Statens
Strålskyddsinstitut (SSI) som återkallade
Scandivets tillstånd, på grund av att före-
taget sålt röntgenapparatur till veterinärer
som saknade godkännande att handha
utrustningen.

Under 2007 prövade SSI ärendet igen,
och beslutade att åter bevilja Scandivet
tillstånd att sälja, installera och underhålla
röntgenutrustning avsedd för veterinär-
medicinskt bruk. Ett av de villkor som SSI
ställde för det förnyade godkännandet
var att ”Scandivet AB ska innan överlå-
telse eller upplåtelse sker förvissa sig om
att förvärvaren eller mottagaren av rönt-
genutrustningen har tillstånd att hantera
sådan utrustning, om sådant tillstånd 
behövs enligt strålskyddslagen”.  ■

Över 109 000 underskrifter
för märkning av katt  

❘❙❚ Övergivna katter är ett stort djur -
skydds problem, enligt både djurskydds -
organisationer och länsveterinärer. Trots
problemets omfattning tas inget politiskt
initiativ till att åstadkomma förändring.

Organisationen Djurskyddet Sverige
startade därför under 2007 en namnin-
samling, som ställde krav på obligatorisk
märkning och registrering av katt. – En
märkt och registrerad katt som sprungit
bort kan enkelt spåras tillbaka till sin 
ägare och en djurägare som har övergivit
sin katt kan rättsligt ställas till svars, säger
Lena Hallberg, förbundssekreterare i 
Djurskyddet Sverige.

Namninsamlingen avslutades i januari
2008, då drygt 109 000 personer skrivit
under namnlistorna. Resultatet är enligt
uppgift den sjunde största insamlingen i
modern svensk politisk historia. Listorna
lämnades över till jordbruksdepartemen-
tet den 14 januari, där nu jordbruksminis-
ter Eskil Erlandsson har att ta ställning till
den framförda folkopinionen.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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SVF försvarar Täbys 
banveterinär

Efter att ha tjänstgjort som banveterinär
i 30 år på Täby Galopp blev Stig Ahlen-
gärd från och med årsskiftet 2007/2008
entledigad från tjänsten på Täby. Jord-
bruksverket hävdar att det handlar om
en jävsituation då Ahlengärd sedan en
tid tillbaka har ett förhållande med
banans vd, Lotta Mossberg. Enligt Jord-
bruksverket handlar det inte om en upp-
sägning, utan ett arbetsledningsbeslut.
Ahlengärd har nämligen fortfarande
arbetet kvar som banveterinär på Solvalla.

Sveriges Veterinärförbund har en helt
annan uppfattning i frågan.

– En så ingripande åtgärd som det är
fråga om i det här fallet är att betrakta
som en uppsägning av personliga skäl,
säger SVFs förhandlings chef Anders
Lefrell. Tjänsten på Solvalla är betydligt

mindre i omfattning än den på Täby. 
Vi kräver därför att Stig Ahlengärd ska
ha sex månaders full lön från dagen för
uppsägningen och därefter den lön som
utgår för arbetet på Solvalla. 

Hittills har parterna inte lyckats
komma fram till en uppgörelse förhand-
lingsvägen. Veterinärförbundet kommer
att driva frågan vidare i domstol.

Tilläggas kan att 80 aktiva personer
inom galoppsporten, såväl tränare som
jockeys, har protesterat mot Jordbruks-
verkets beslut. Enligt tidningen Travron-
den nr 9/08 har de i en skrivelse till Jord-
bruksverket uttalat sitt fulla förtroende
för Stig Ahlengärd som banveterinär.

SUZANNE FREDRIKSSON

ÅRSSTÄMMA
Medlemmarna i FVF 

kallas härmed till årsstämma
lördagen 12 april i Stockholm

(i närheten av Centralen).

Tid och plats meddelas 
i nästa nummer av SVT (SVT 4).

Motioner ska enligt stadgarna
vara FVF, c/o SVF, Box 12709,

112 94 Stockholm tillhanda 
senast tre veckor före stämman.

Stockholm i februari 2008
Styrelsen

FVF

Program

23 maj
Individuell inkvartering på Bredsjö Herrgårdar för ev. långväga 
resenärer.

24 maj
11.00 Besök på ”Måltidens Hus” i Grythyttan.  Medverkande är

vår kollega där, professor Marie-Louise Danielsson-Tham
samt guider.

13.30 Gourmetlunch på Grythyttans Gästgivaregård.

15.30 Bredsjö Mjölkfår och ysteri. Produkt: Bredsjö Blå. Inne -
havare: veterinär Lars-Göran Staffare. Visning. Eftermid -
dags kaffe med gårdens produkter.

Inkvartering på närbelägna Bredsjö Herrgårdar. Specialpris
per person inkl. frukost: dubbelrum 490:-, enkelrum 690:-.
Rum finns reserverade för individuell bokning senast 21
april, tel. 0587-80200.

18.30 Årsmöte i SÄV följt av 4 rätters gourmetmiddag  á  425:-

25 maj 
Frukost och avresa. Förslag till program finns för 3 olika aktiviteter 
enskilt eller i grupper. 

– Promenad längs ”Finnstigen”.  
– Lunch på ”Vildmarkskrogen”.  
– Besök och sightseeing i den charmiga staden Nora där  

guidning kan ordnas.   

Avgift för arrangemang, föreläsning, vissa guidningar m.m. (exkl.
måltider): SÄV-medlemmar 125:-, övriga 175:-. Inbetalat till SÄV:s
plusgirokonto 422897-9 senast 10 maj varefter anmälan är bin-
dande.

För planeringen behövs preliminär intresseanmälan med namn,
adress och telefonnummer senast måndag 21 april till K G 
Linderholm, Alviksvägen 133, 167 62 Bromma, tel. 08-800500.  
Ring gärna för mera info och programdetaljer. 

Även icke SÄV-anslutna är hjärtligt välkomna!

SÄLLSKAPET ÄLDRE VETERINÄRER, SÄV
Årsmöte i Bredsjö, Hällefors, 24 maj 2008
Vårsammankomst i Bergslagen 23–25 maj 2008

förhandlingsnytt

 SVT nr 3-08. LE:Layout 1  08-02-25  17.57  Sida 53



54 N U M M E R  3 • 2008 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

STYRELSE
Ordf: Karin Östensson (t o m 2009)
Vice ordf: Åsa Bergquist (t o m 2008) 
Anders Forslid (t o m 2009)
Fredrike Ritter (t o m 2009)
Suzanne Sandquist (t o m 2008)
Elöd Szántó (t o m 2009)
Margareta Widell (t o m 2009)
Peter Zaff (t o m 2008)
Per Jonsson (SVS ordf ) 
(t o m 2009)

HEDERSLEDAMÖTER
Svenska
Statsrådet m m Eric Holmqvist 
(1971)
F länsveterinären Herbert Lundström
(2002)

Utländska
F generalsekretær Svein Kvaløy, Oslo
(1994)

STÄNDIGA LEDAMÖTER
Professorn Lennart Krook (1966)
Professorn Kurt Erne (1972)
Bibliotekarien Per-Ola Räf (1978)

FÖRTROENDERÅD
Peter Jacobsson, sammankallande 
(tom 2008), Lars Gustafson (tom 2010), 
Peter Kallings (tom 2010), Lotta Persson
(2008), Barbro Röken (tom 2010); 
ersättare Agneta Weidman (tom 2008).

SVFs OCH FÖRSÄKRINGSGIVARENS
SKADEPRÖVNINGSNÄMND
För SVF: Staffan Rudberg (ordf ), 
Inger Linderoth; ersättare Ilmars 
Dreimanis och Nils Ronéus. 
(Valda t o m 2009)

PENSIONSNÄMND
Bengt Hurvell (ordf ), Agneta Alderin,
Claes Rülcker; suppleant Lena Englund.
(Valda t o m 2010)

NÄMND FÖR AGRIA FÖRSÄKRINGS-
BOLAGS UNDERSTÖDSFOND FÖR
VETERINÄRER
För SVF: Ilmars Dreimanis, Susanna
Sternberg Lewerin; suppleant Bengt
Olof Häggmar. (Valda t o m 2009)

KOMMITTÉ FÖR UTDELNING UR
SVFs UNDERSTÖDSFOND
För SVF: Ilmars Dreimanis, Susanna
Sternberg Lewerin; suppleant Bengt
Olof Häggmar. (Valda t o m 2009)

REDAKTIONSKOMMITTÉ
Cecilia Lönnell (t o m 2009), Thomas
Manske (t o m 2009), Anders Sandberg,
ordförande (t o m 2008), Anne Walde-
marsson (t o m 2008), Marie Hansson
(t o m 2008) samt Johan Beck-Friis
(sekr, SVT).

RÅD FÖR VETERINÄRHISTORISK
OCH BIOGRAFISK FORSKNING
Göran Jönsson (ordf ), Herbert Lund-
ström, Bengt Nordblom. (Valda t o m
2010)

VETERINÄRHISTORISKA MUSEET 
I SKARA
SVFs representanter i styrelsen: Bengt
Hurvell; suppleant Lena Renström.
Lars Garmer; suppleant Per Arnesson.
(Valda t o m 2009

DJURSKYDDSKOMMITTÉ
Karl-Erik Hammarberg(ordf )(t o m
2011), Elisabeth Bademo (tom 2009),
Stefan Gunnarsson (t o m 2011), Ulrika
Lagerquist (t o m 2009), Aina Moe Bäck
(t o m 2011), Per Michanek (t o m
2009) samt en vakans (t o m 2011). 
(Ny ledamot utses vid fullmäktige 2008)

BANVETERINÄRKOMMITTÉ
Björn Sandgren (ordf ) (t o m 2008),
Annika Larsson Eldeklint (t o m 2010),

Charlie Lindberg (t o m 2009); supp -
leant Antti Rautalinko (t o m 2009).

VALBEREDNING
Carl Hård af Segerstad, Claes Nydahl,
Susanna Sternberg Lewerin (samman-
kallande), Edin Subasic, Catharina
Svensson. (Valda t o m 2009).

BEREDNINGSUTSKOTTET
Maria Möller, Olle Rydell; ersättare
Lars Lannek. (Valda t o m fullmäktige
2008).

VALNÄMNDEN
Lars Garmer, Cecilia Hässler-Pettersson;
ersättare Åsa Stafström (t o m 2009).

REPRESENTANT I WVAs
GENERALFÖRSAMLING
Karin Östensson.

REPRESENTANTER I FVE
Christina Arosenius, Evamari Lewin,
Per Sahlander, Margareta Widell, 
Karin Östensson.

REVISORER
Lars Bauman, Sven-Ove Olsson; 
suppleanter Bengt Arnedal, Karin
Lundborg.

REPRESENTANT I SACOs KONGRESS
Förbundsordföranden; suppleanter: 
övriga AU-ledamöter samt förbunds -
juristerna.

OMBUD I AKADEMIKERNAS ERKÄNDA
ARBETSLÖSHETSKASSA (AEA)
Amelie Lothigius; suppleant Anders 
Lefrell.

FÖRBUNDETS MEDALJÖRER
Förbundets år 1898 instiftade Peter
Hernqvist-medalj har hittills tilldelats
följande:

Sveriges Veterinärförbund 2008
(Stiftat 6 oktober 1860)
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Guldmedaljen
J Vennerholm och G Kjerrulf (1901),
W Hallander (1905), J Ekelund (1923),
A Tullberg (1924), A Pålman (1926),
H Magnusson (1928), P Schmidt och
V Tirén (1930), G Forssell och S Wall
(1933), F Regnér och K Vide (1935), 
J Thygesen (1939), N Frykholm
(1944), L Lavesson (1945), S Brock
(1950), F Domö (1954), W Hallgren
(1956), N Lagerlöf (1962), I Christen-
son (1968), K Borg, S Hydén, 
A Johanssen, F Löfstedt, N Ringarp
och F Sevelius (1975), G Björkman, 
H Bergengren, M Ekstam och 
E Åkerblom (1979), A Bane (1980), 
J-A Hahn (1981), Ivar Dyrendahl,
Ernst Pålsson och Sture A Nilsson
(1984), Sten Hedner (1985), Bror 
Andersson och Ingemar Settergren
(1987), Karl-Erik Dolk och Sven Ullberg
(1988), Sven-Erik Sjöstrand (1998),
Börje Gustafsson (2002), Nils-Olov
Hellgren (2002), Gustaf Björck (2004).

Silvermedaljen
J Ekelund (1901), O Sandström (1905),
B Carlström och A Hjärre (1931), 
O Carléns och E Henricsson (1932), 
N Lagerlöf och E Åkerblom (1934), 
I Christenson (1935), L Rambe (1938),
F Lehnert (1939), W Hallgren och 
S Hoflund (1940), G Nohrman (1941),
K Eriksson och K A Hermansson
(1943), J Modig och I Sandberg (1944),
S Rubarth (1947), I Alström, K Lilleen -
gren, N Obel och G Wramby (1948), 
S Dyrendahl, O Garm, H Hedström, 
N Lannek och E Sandberg (1949), 
S Svensson, H Persson, E Åsbrink och
H Brattgård (1976), Inga Hellberg och
Herder Olsson (1979), Sune Lindh
(1992), Mårten Carlsson (1994), Inga-
Carin Enström (1996), Astrid Hamring
och Barbro Hellgren (2002).

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING (AVF)
Styrelse
Ordf: Hans Boström
Sekr: Ursula Wennström
Torkel Ekman
Christer Gyllerup
Arja Kautto
Kajsa Gustavsson
Lars-Erik Staberg

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING (FVF)
Styrelse 
Ordf: Lennart Granström
Sekr: Anne Brunberg
Johanna Zwenson
Suppl: Björn Lindevall

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP
Kollegium
Ordf: Per Jonsson
Vice ordf: Birgitta Larsson
Therese Edström
Arja Kautto
Thomas Manske
Bengt Ronéus
Bodil Ström-Holst

Gen sekr: Christina Arosenius

Sektioner
Livsmedelssektionen
ordf Arja Kautto, 
sekr Elisabet Lindal.

Hästsektionen
ordf Bengt Ronéus, 
sekr Johan Blix.

Smådjurssektionen
ordf Bodil Ström-Holst, 
sekr Lotta Möller.

Husdjurssektionen
ordf Thomas Manske, 
sekr Anna Helmer.

Försöksdjurssektionen
ordf Therese Edström, 
sekr Aina Moe Bäck.

TIDIGARE RIKSFÖRENINGAR 
I SVF
Svenska distriktsveterinärföreningen 
– DVF (stift 11 dec 1909): 
ordf Lars-Erik Staberg, 
sekr Karin Lambertsson. 

Svenska besiktningsveterinärföreningen 
– BVF (stift 16 dec 1917): 
ordf Mona-Lisa Dahlbom Wiedel, 
sekr Laszlo Lak. 

Föreningen för veterinärer i administrativ
tjänst – VIAT (stift 23 okt 1971): 
ordf Anders Norling, sekr Olle Rydell. 

 SVT nr 3-08. LE:Layout 1  08-02-25  17.19  Sida 55



Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Kaningulsot (RVHD – Rabbit Viral Hemorrhagic Disease).

På Figur 1 ses en missfärgad ljus lever. Lungorna var
också missfärgade med förekomst av små och stora mörk -
röda partier utspridda över hela lungan (Figur 4, blå pil,
multifokala blödningar). Luftrören var hyperemiska med
riklig mängd skummig vätska (ödem, Figur 4, grön pil).

Den mikroskopiska bilden av levern uppvisar rubbad
normal arkitektur, med utbredda periportala och mid -
zonala  koagulationsnekroser (Figur 5, grön pil, för jäm -
förelse se normala hepatocyter, blå pil).

Den makroskopiska bilden av lungan visar ett akut
ödem vilket mikroskopiskt ses som homogent lätt eosino-
filt material i alveoli. Dessutom ses multifokala blödningar
(Figur 4, blå pil) samt multifokal förekomst av eosinofilt
homogent material, fibrintromber (Figur 6) i medelstora
och mindre kärl (DIC/Disseminated intravascular coagu-
lation).

Patologisk-anatomisk diagnos för lever är akut peripor-
tal och midzonal nekros samt för lunga akut lungödem
med multifokala tromber med akuta blödningar. Diagno-
sen är kaningulsot/RVHD.

Påvisade makroskopiska och histologiska förändringar
tyder på ett akut sjukdomsförlopp. Påvisade förändringar
samt den geografiska lokalisationen indikerar att sjuk -
domen orsakades av RVHD-virus, vilket senare konfirme-
rades med hjälp av immunohistokemisk undersökning
(Figur 7).

DISKUSSION
Rabbit Viral Hemorrhagic Disease (RVHD) eller kanin-

gulsot är en mycket smittsam sjukdom hos kanin, orsakad
av ett calicivirus. RVHD-virus är närbesläktat med det
virus som orsakar fältharesjukan (European brown hare
syndrome). Sjukdomen förekommer i de flesta europeiska
länder. 1990 påvisades sjukdomen hos både tama och vilda
kaniner på Gotland. Därefter rapporterades fall även från
Öland och på fastlandet i södra Sverige, framför allt i Skåne
och Blekinge.

Sjukdomen kan spridas direkt och indirekt. Smittsprid-
ningen kan således ske via direktkontakt mellan djuren,
men även indirekt genom kontamination med avföring,
saliv eller urin. Den fekal-orala spridningen är mest väsentlig.

Smittämnet kan lätt överföras med hjälp av människa,
utrustning och foder som är förorenat. Viruset har en god
överlevnadsförmåga utanför värddjuret. Inkubationstiden
är kort, i regel tre dygn, men kan variera mellan cirka två
till sju dygn.

RVHD drabbar framför allt kaniner äldre än två månader
gamla och förekommer i olika kliniska former från perakut
till kronisk. Den perakuta formen ses vanligtvis i de om -
råden sjukdomen inte har förekommit tidigare. Den per -
akuta formen uppträder som massdöd utan föregående
kliniska symtom.

Den akuta formen uppträder med hög feber, upphörd
matlust, blod- och näsflöde och kramper. Dödligheten är
hög, dock högre bland vuxna kaniner än unga individer.
Kaninerna dör vanligen inom ett dygn. Sjukdomsutbrotten
avklingar i regel inom en vecka.

Den kroniska formen fortlöper lugnare med låg dödlig-
het utan tydliga sjukdomstecken (nedsatt matlust, avmag-
ring). Dolda smittbärare förekommer.
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HANDLEDARTRÄFF
Specialistprogrammet hund och katt
Slagthuset, Malmö

Lördagen den 19 april 2008 klockan 17.30 inbjuds alla handledare och aspiranter inom spe cialist -
utbildningsprogrammet sjukdomar hos hund och katt till en handledarträff på Slagthuset i Malmö. 
Träffen sker i samband med Ve-TA-dagarna.

Förutom sedvanlig information och frågestund rörande utbildningsprogrammet kommer veterinär Torkel
Falk att ge råd om hur examinationsarbeten bör skrivas.

Frågor gällande träffen kan ställas till Maria Jernberger, e-post christina.arosenius@svf.se,
telefon 08-545 558 24. 

VÄLKOMNA!
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RVHD kan vara svår att diagnostisera kliniskt. Plötsliga
dödsfall i en besättning eller bland vilda kaniner kan tyda
på RVHD, lika väl som flera andra sjukdomar. Diagnosen
kan ställas genom obduktion med hjälp av karakteristiska
morfologiska förändringar samt komplettering med im-
munohistokemisk undersökning. Hos symtomlösa smitt-

bärare eller vid subklinisk sjukdom kan serologi (ELISA-
test) användas.

Ingen behandling finns mot RVHD men det går att
skydda kaniner med hjälp av vaccination. Vaccinet kan be-
ställas via SVA. Utbrott av RVHD är anmälningspliktiga
enligt föreskrifter om anmälningspliktiga sjukdomar.

Figur 4. Lunga, kanin, makroskopisk bild. Blå pilar visar
områden med akuta blödningar. Grön pil visar skummig
ödemvätska i trakea.

Figur 6. Lunga, kanin, histologisk bild. I kärllumen ses en 
fibrintromb. Gröna pilar visar områden vid kärlväggen med
fragmentering av tunica media och förekomst av inflamma-
toriska celler. HE-färgning, cirka 120 gångers förstoring.

Figur 7. Lever, kanin, histologisk bild. Cytoplasma hos både
hepatocyter och makrofager innehållande brunfärgat RVHD-
virus. Immunohistokemisk undersökning avseende RVHD-
virus, cirka 120 gångers förstoring.

Figur 5. Lever, kanin, histologisk bild. Gröna pilar visar nekro -
tiska ansvällda hepatocyter med pyknotiska, mörka kärnor och
starkt eosinofil cytoplasma. Blå pilar visar hepatocyter med
normalt utseende. HE-färgning, cirka 60 gångers förstoring.

2008 års version av 
Häst husesyn klar 

❘❙❚ Hästhusesyn har tagits fram av Natio -
nella Stiftelsen för Hästhållningens 
Främjande och är ett hjälpmedel för 

den som själv vill kontrollera att den egna
häst verk samheten lever upp till gällande
krav inom områdena yttre miljö, djurskydd,
brand skydd och arbetsmiljö. Hästhusesyn
består av checklistor och fakta uppgifter
som täcker in de krav som ställs på häst -
anläggningar.

Skriften har uppdaterats och finns nu i
en ny version för beställning i tryckt form

eller för nedladdning kostnadsfritt på
www.nshorse.se. De uppdateringar som
gjorts berör framför allt djurskyddsav -
snittet. Bakgrunden är att Jordbruksverket
i höstas utfärdade nya föreskrifter för
hästhållning.

Källa: Pressmeddelande från Nationella 
Stiftelsen för Hästhållningens Främjande 
den 6 februari. ■

❘ ❙ ❚ noterat
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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

Djurskyddskontrollen till
länsstyrelsen

❘❙❚ Regeringen lämnade den 31 januari 
ett förslag till lagrådet om att flytta djur-
skyddskontrollen från kommunerna till
länsstyrelserna. I samband med att kon-
trollen av djurskyddet flyttas över föreslås
att 118 miljoner kronor per år går till att
sköta den nya kontrollen. Djurskydds -
kontrollen blir därmed avgiftsfri för djur -
ägaren. 

– För mig är det viktigt att vi har ett
starkt skydd för alla djur, oavsett var 
någonstans i landet de finns. Därför läg-
ger vi nu över djurskyddskontrollen på
länsstyrelserna, säger jordbruksminister
Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande
samma dag. Ministerns förhoppning är
att förändringen leder till att djurskydds -
inspektörerna får jobba ihop och bli 
duktigare på sitt jobb. Det tjänar både
djuren och djurägarna på, avslutar Eskil
Erlandsson.

Förslaget är tänkt att träda i kraft den 
1 januari 2009.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Kurs i 
hjärtsjukdomar
hund och katt

To 2/10 – lö 4/10 2008
Wallby Säteri, Vetlanda

Kursledare
Leg vet VMD Anna Tidholm

Associate Professor 
Dipl ECVIM (cardiology)

För mer information
Magnus Nyman, Wallby Säteri

Mail: magnus@wallby.se 
Tel: 0383-46 21 60
Fax: 0383-46 21 61

www.wallby.se
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IN MEMORIAM

Minnesord över Tore Ehlers
Veterinär Tore Michaelsen Ehlers, Stock-
holm, har efter en tids sjukdom avlidit
vid 90 års ålder. Hans närmaste är hust-
run Yvonne.

Tore Ehlers föddes 1917 på gården
Solliden i Näsums socken, Villands
härad, och var av gammal Schleswig-
Holsteinsk släkt. Han avlade student -
examen vid Kristianstads läroverk 1936.
Ungdomsåren på fädernegården och i
den vackra Sibbarpsdalen framkallade 
en stark kärlek till djur, natur och jakt,
vilken kom att prägla hans liv.

Valet av yrkesbana blev självklart. 
Veterinärens yrke blev hans. Efter avlagd
veterinärexamen tjänstgjorde Tore Ehlers
vid Kristianstads läns Hushållningssäll-
skap som rådgivare i svinskötsel och var
en tid distriktsveterinär i Sörmland. Han
tjänstgjorde därefter vid Statens Vete ri -
närmedicinska Anstalt, då i Stockholm,
där hygienfrågor inom animalie produk -
tionen var ett framträdande arbets  om -
råde. Från SVA rekryterades Tore Ehlers
till AB Lactamin som då ingick i 
Wenner-Gren-sfärens intressen. AB Lac-
tamin framställde mjölkersättningar och
kompletteringsfoder för späda och unga
djur. Tore svarade för den nutritionella
expertis som gjorde produkterna fram-
gångsrika. Vid den tiden var fortfarande
traditionella uppfödningsmetoder domi-
nerande. De inom branschen välkända
produkterna Nötex, Kalvex, Grix, Suggex,
Revir och Revelj hade alla Tore Ehlers
som nutritionell kompositör. Under
Wenner-Grens tid gjorde AB Lactamin
flera försök att till Mexico, Sydamerika
och Sovjetunionen sälja uppfödnings-
koncepten. Tore Ehlers var den själv-
skrivne förmedlaren av kunskapen kring
metoderna och produkterna. Sedan Lant  -
männen förvärvat AB Lactamin fortsatte
arbetet i en vidgad omfattning.

Den helhetssyn som yrkesverksamhe-
ten givit ledde till ett starkt professionellt

intresse för alla slags hygienfrågor inom
animalieproduktionen. Tidigt insåg han
betydelsen av en invändningsfri kvalitets-
kedja för de kvalificerade produkter AB
Lactamin framställde. Mycket arbete

lades följaktligen ned på att introducera
goda, känsliga analysmetoder, utbilda 
leverantörer av råvaror och hos dem 
införa hygieniska tillverkningsmetoder.
Härigenom kunde rationella kvalitetskri-
terier uppställas för inköpsarbetet. Arbe-
tet ledde bland annat till att Pasteur -
institutet fick av Tore Ehlers lära sig att
göra tillräckligt känsliga salmonella -
analyser. Episoden belyser Tore Ehlers
ihärdighet och hans medfödda lust att
yttra sin mening, oberoende av lyssna-
rens rang eller ställning. 

Tore var en glad och omtänksam vän.
Hans spjuveraktighet övergav honom
aldrig. Han gav sig också tid att odla 
intressena jakt och golf och kunde efter
pensioneringen ägna mer tid åt sina 
intressen. Genom hans jaktlycka kunde
många njuta goda middagar. Vännerna
bevarar hans ljusa minne.

För vännerna och fd kolleger
PETER BAELING

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

Tel 031-748 49 50 • Fax 031-68 39 51 • www.abigo.se
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Nyhet för djurägare
Nu fi nns Sorbact kompress på hyllan på alla djur-
apotek, dessutom fi nns tamponad och absorptions-

förband som beställningsvara. Lättillgängligt för 

alla djurägare!

Sorbact för alla sår
Sorbact är effektivt vid alla typer av sår 

och svampinfektioner, vare sig man 

vill rensa upp eller minska risken för 

infektion. Med Sorbact fi nns ingen risk 

för resistensutveckling eller negativa 

miljöeffekter. Sortimentet består 

av kompress, tamponad, rundtork, 

gelkompress samt absorptions- och 

fi lmförband. Hela sortimentet är 

tillgängligt via era grossister. 

Kontakta oss för mer information!

pharma@abigo.se

Nu på 

apoteket!

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

■ Nya
4–6/4 -08. KURS I AKUPUNKTURBEHANDLING

VID MEDICINSKA ÅKOMMOR – NÄR KAN AKU-
PUNKTUR ERSÄTTA ANTIBIOTIKA OCH KORTISON?
arrangeras på Kolmårdens Vildmarks -
hotell av Nordic Veterinary 
Acupuncture Society (NoVAS). 
Info: Ritva Krokfors,
ritva@sorgardskliniken.se, eller 
Susanne Lindahl, 
suslindahl@hotmail.com 

9/4 -08. EN INTERAKTIV WORKSHOP I

OBDUKTION AV SVIN arrangeras i Skara 
av Boehringer Ingelheim. Info: 
tel: 0733-853236, e-post:
dlk@cop.boehringer-ingelheim.com 

10/4 -08. EN INTERAKTIV WORKSHOP I

OBDUKTION AV SVIN arrangeras i Kristian-
stad av Boehringer Ingelheim. Info: 
tel: 0733-853236, e-post:
dlk@cop.boehringer-ingelheim.com

17/4 -08. EN INTERAKTIV WORKSHOP I

OBDUKTION AV SVIN arrangeras i Uppsala
av Boehringer Ingelheim. Info: 
tel: 0733-853236, e-post:
dlk@cop.boehringer-ingelheim.com

26–30/5 -08. KURS I DENTISTRY I
arrangeras i Halmstad av European
School for Veterinary Studies, ESAVS.
Info: info@esavs.org, www.esavs.org 
tel: +49 6782 4314.

4–8/8 -08. KURS I DENTISTRY II 
arrangeras i Halmstad av European
School for Veterinary Studies, ESAVS.
Info: info@esavs.org, www.esavs.org 
tel: +49 6782 4314.

1–5/12 -08. KURS I ORAL SURGERY

arran geras i Halmstad av European
School for Veterinary Studies, ESAVS.
Info: info@esavs.org, www.esavs.org 
tel: +49 6782 4314.

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

Stockholm). Arr: Skalpellen 
(SVT 1/08)

8–9/3 -08. KURS I ANVÄNDNING AV

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

8–9/3 -08. FORTBILDNINGSDAGAR MED TEMA

FERTILITET & FÖLNING, Norrköping. Arr:
Svensk Stuteriveterinärförening 
(SVT 2/08)

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

14–15/3 -08. KURS I DIFFICULT MEDICAL

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

15–16/3 -08. ULTRALJUDSKURS GRUND -
LÄGGANDE BUK, Solna. Arr: Kruuse
Svenska AB (SVT 2/08)

8–9/4 -08. KURS I GENERELL ENDOSKOPI

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

12–13/4 -08. ULTRALJUDSKURS GRUNDLÄG-

kongresser
& kurser

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

Är du intresserad av att arbeta
med djurskydd och smittskydd?
Jordbruksverkets enhet för häst, fjäderfä och vilt integrerar smitt- och djurskyddsarbetet 
med övriga djurhållningsfrågor. Mycket fokus läggs på övergripande frågor och internationellt
arbete. Vi deltar aktiv i kunskapsutveckling och information till djurägare, allmänheten och
andra myndigheter. Enhetens arbete sker oftast i grupp där stor vikt läggs på eget ansvar och
medarbetarskap.

Vi söker en erfaren veterinär för tillsvidareanställning. Tjänsten är placerad i Jönköping. Arbetet 
kräver god organisationsförmåga, ansvarskänsla och initiativkraft. Du måste ha lätt för att 
samarbeta med olika yrkeskategorier, organisationer och myndigheter. Goda kunskaper i 
engelska är ett krav liksom att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Kunskaper i andra språk, veterinärt fältarbete, vetenskaplig skolning liksom god kännedom 
om Sveriges och andra länders djurhållning, veterinära organisation och djurhälsoprogram
är meriterande.

Du kommer att få arbeta med djurskyddsfrågor, sjukdomsförebyggande åtgärder och sjuk -
doms bekämpning. I anställningen ingår regelbundna resor till Bryssel för att delta i arbetet
inom EU. Du måste vara beredd på att utveckla din kompetens utifrån förändringar av 
enhetens arbete.

För mer information kan du vända dig till enhetschef Robert ter Horst, telefon 070-32 69 372.
Facklig företrädare är för SACO-föreningen Margareta Tervell och för ST inom Jordbruks -
verket Margoth Norén. Samtliga kan nås på telefon 036-15 50 00.

Välkommen med din ansökan med meritförteckning och löneanspråk till Jordbruksverket, 
551 82 Jönköping, senast den 25 mars 2008. Märk ansökan med ref nr 06-2076/08.

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

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

GANDE KARDIOLOGI, Solna. Arr: Kruuse
Svenska AB (SVT 2/08)

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

25–26/4 -08. KURS I RESPIRATIONSSJUK -
DOMAR HOS HUND OCH KATT, Ängelholm,
arr: SPUV (SVT 15/07)

15–16/5 -08. KURS I ENDOKRINOLOGI arran-
geras av Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB (SVT 16/07)

16–19/5 -08. KURS: RETORIK I TOSCANA

arrangeras av Svenska Djursjukhusföre -
ningen 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 
sam arbete med SIDA (SVT 16/07)

29/5–1/6 -08. 7TH EUROPEAN VETERINARY

EMERGENCY AND CRITICAL CARE CONGRESS

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

5–6/6 -08. KURS I HYDRO-FYSIOTERAPI, 
Hasselfors. Arr: Jan F Andersen AB
(JFA) (SVT 2/08)

5–6/9 -08. 17:E EUROPEAN CONGRESS OF

VETERINARY DENTISTRY, Uppsala. Arr:
EVDS (SVT 2/08)

13–14/9 -08. KURS I ANVÄNDNING AV

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

22–25/9 -08. AO NORDIC SMALL ANIMAL

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

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

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

30–31/10 -08. ULTRALJUDSKURS GRUND -
LÄGGANDE BUK, Solna. Arr: Kruuse
Svenska AB (SVT 2/08)

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

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
25–29/3 -08. KURS I RADIOLOGY IN SMALL

ANIMALS arrangeras i Luxemburg av 
European School for Veterinary 
Studies, ESAVS. Info: info@esavs.org,
www.esavs.org, tel: +49 6782 4314.

27–28/3 -08. 6TH INTERNATIONAL BIRD FLU

SUMMIT arrangeras på Bali, Indonesien
av New-Fields Exhibitions, Inc. Info:
Carrie Allen, Bird Flu Task Force, 
New Fields Exhibitions, 
1001 Pennsylvania Ave, NW Suite 600
South Washington, DC 20004, USA.
Tel: +202-536-5000, 
Callen@nfemail.com, 
www.new-fields.com/birdflu6/index.php 

8/4 -08. METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLO -
COCCUS AUREUS (MRSA) CONFERENCE

arrangeras i Bryssel av FVE. Info:
www.fve.org 

14–18/4 -08. KURS I PHYSIOTHERAPY & 
REHABILITATION OF SMALL ANIMALS arran -

geras i Luxemburg av European School
for Veterinary Studies, ESAVS. Info:
info@esavs.org, www.esavs.org, 
tel: +49 6782 4314.

14–18/4 -08. KURS I OPTIMIZING THE

MANAGEMENT OF CLINICAL DISORDERS

IN COMPANION ANIMALS – SURGERY

arrangeras i Beijing, Kina av 
European School for Veterinary 
Studies, ESAVS. Info: 
info@esavs.org, www.esavs.org, 
tel: +49 6782 4314.

16–20/6 -08. KURS I OPHTALMIC SURGERY

arrangeras i Toulouse, Frankrike av 
European School for Veterinary 
Studies, ESAVS. Info: info@esavs.org,
www.esavs.org, tel: +49 6782 4314.

14–25/7 -08. KURS I DERMATOLOGY I 
arrangeras i Wien, Österrike av 
European School for Veterinary 
Studies, ESAVS. Info: info@esavs.org,
www.esavs.org, tel: +49 6782 4314.

Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg bedriver smådjurs-
sjukvård i ljusa och välutrustade lokaler i utkanten av Helsingborg.
Vi är ett trivsamt gäng bestående av 7 veterinärer och 14 djur-
sjukvårdare. Vi har god stämning på kliniken och vinnlägger oss
om att skapa en god arbetsmiljö för samtliga anställda.

Tjänsten är ett vikariat under tiden 16/6–15/8 2008. Om den 
sökande önskar kan några veckors ledighet läggas in under 
denna period. Tjänsten omfattar heltid. Tjänstgöringen är förlagd
till dagtid, ingen jour- eller helgtjänstgöring. Lön efter överens -
kommelse.

Vi söker en ambitiös person med gediget intresse för smådjurs-
sjukvård. Du bör tycka om att arbeta med både djur och männi-
skor. Både legitimerade veterinärer och studenter som fullgjort åk
4/5 är välkomna att söka. 

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

Varmt välkommen med din ansökan senast den 18/3 2008 till
adress:

Elisabet Ellström
Smådjurskliniken Din Veterinär 
Ekvändan 2
254 67 Helsingborg

Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg
söker till sommaren 2008

Vikarierande Klinikveterinär 
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27/7–9/8 -08. ADVANCED WILDLIFE IMMOBILI-
SATION & CONSERVATION COURSE arrangeras
i Pretoria, Sydafrika av Brothers Safaris.
Info: www.brotherssafaris.com/
wildlifeandimmobilisationadvanced.htm

28/7–1/8 -08. EQUINE DENTISTRY COURSE

arrangeras i Hannover, Tyskland av 
European School for Veterinary 
Studies, ESAVS. Info: info@esavs.org,

www.esavs.org, tel: +49 6782 4314.

4–5/8 -08. KURS I DERMATOLOGY II 
arrangeras i Wien, Österrike av 
European School for Veterinary 
Studies, ESAVS. Info: info@esavs.org,
www.esavs.org, tel: +49 6782 4314.

11–15/8 -08. KURS I EMERGENCY AND CRITICAL

CARE I arrangeras i Bern, Schweiz av 

European School for Veterinary 
Studies, ESAVS. Info: info@esavs.org,
www.esavs.org, tel: +49 6782 4314.   

29/8–3/9 -08. KURS I CARDIOLOGY II 
arrangeras i Luxemburg av European
School for Veterinary Studies, ESAVS.
Info: info@esavs.org, www.esavs.org,
tel: +49 6782 4314.

1–5/9 -08. KURS I FELINE MEDICINE AND

SURGERY I arrangeras i Zürich, Schweiz
av European School for Veterinary 
Studies, ESAVS. Info: info@esavs.org,
www.esavs.org, tel: +49 6782 4314.

6–10/9 -08. KURS I NEUROLOGY II arran -
geras i Bern, Schweiz av European
School for Veterinary Studies, ESAVS.
Info: info@esavs.org, www.esavs.org,
tel: +49 6782 4314.

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

AND SURGERY arrangeras i Brno, Tjeckien
av European School for Veterinary 
Studies, ESAVS. Info: info@esavs.org,
www.esavs.org, tel: +49 6782 4314.

12–16/9 -08. KURS I SOFT TISSUE SURGERY II
– ADVANCED arrangeras i Wien, Österrike
av European School for Veterinary 
Studies, ESAVS. Info: info@esavs.org,
www.esavs.org, tel: +49 6782 4314.

15–19/9 -08. ENDOSCOPY BASIC COURSE

WITH WORKSHOPS arrangeras i Giessen,
Tyskland av European School for 
Veterinary Studies, ESAVS. Info:
info@esavs.org, www.esavs.org, 
tel: +49 6782 4314.

19–23/9 -08. KURS I REPRODUCTION IN

COMPANION, EXOTIC AND LABORATORY

ANIMALS III arrangeras i Milano, Italien
av European School for Veterinary 
Studies, ESAVS. Info: info@esavs.org,
www.esavs.org, tel: +49 6782 4314.

25–27/9 -08. BRITISH VETERINARY

ASSOCIATION (BVA) CONGRESS 2008 
arrangeras i London, UK. Info:
www.bva.co.uk, helenac@bva.co.uk 

20–31/10 -08. KURS I OPHTALOMOLOGY I
arrangeras i Luxemburg av European
School for Veterinary Studies, ESAVS.
Info: info@esavs.org, www.esavs.org,
tel: +49 6782 4314.

17–28/11 -08. KURS I INTERNAL MEDICINE I
arrangeras i Utrecht, Nederländerna 
av European School for Veterinary 
Studies, ESAVS. Info: info@esavs.org,
www.esavs.org, tel: +49 6782 4314.

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

INTERNAL MEDICINE AND ONCOLOGY arrange-
ras i Luxemburg av European School

➤

Banveterinär
sökes för tillsvidareanställning med tjänstgöring vid
behov vid nedanstående banor.

Bana Ref.nr
Östersunds travbana 06-1692/08
Visby travbana 06-1693/08
Bollnäs travbana 06-1694/08
Täby galoppbana (2 st) 06-1695/08

Meriterande vid tillsättningen är tidigare väl vitsordad
anställning som banveterinär eller genomgången 
utbildning för blivande banveterinärer och auskultation
som banveterinär. Erfarenhet från hästpraktik är 
dessutom en merit.

Lön utgår enligt gällande kollektivavtal mellan 
Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund.

Har du några frågor angående ansökan, anställnings-
villkor m.m. kan du ringa Tage Bark, 036-15 58 26. 

Välkommen med din ansökan tillsammans med
meritförteckning till Jordbruksverket, 
551 82 Jönköping, senast den 25 mars 2008. 

Märk ansökan med ref.nr. Proritera om du söker
flera anställningar.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

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

Vi eftersträvar mångfald bland persona-
len avseende ålder, kön och kulturell
bakgrund.

Gefle Hund & Kattpraktik
Vi är en smådjurspraktik. Våra patienter är hundar och katter samt
någon enstaka kanin eller marsvin. Vi är nu fyra veterinärer, tio
djursjukvårdare och en sjukgymnast.

Vi söker en veterinär med intresse för hundar och katter. Du ska
tycka om att jobba hårt när övriga dricker kaffe. Det är en fördel
om du kan allt. Vi har inte öppet helger.

Kontaktperson Erik Ahlgren eller Per Sundström
Gefle Hund & Kattpraktik
Norra Gatan 1
803 21 Gävle
Tel. 026-10 63 10
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for Veterinary Studies, ESAVS. Info:
info@esavs.org, www.esavs.org, 
tel: +49 6782 4314.

■ 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 CHIROPRAC-
TIC, MODULE V: INTEGRATED, Sittensen,
Tyskland. (SVT 10/07)

12–13/4 -08. GRUNDKURS I OSTEOSYNTES

Viul, Norge. (SVT 2/08)

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

25–26/4 -08. KURS I TANDMEDICIN STEG 2,
Viul, Norge. (SVT 2/08)

24–25/5 -08. KURS I MJUKVÄVSKIRURGI, 
DEL 2, Viul, Norge. (SVT 2/08)

22–25/6 -08. 20TH INTERNATIONAL PIG

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

10–12/7 -08. CESMAS 2008 – CONFERENCE

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)

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

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

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

11–12/10 -08. PRACTICAL WORKSHOP IN

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

25–26/10 -08. PATIENT ORIENTED APPROACH

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

29–30/11 -08. KURS I AKUTMEDICIN PÅ SMÅ -
DJURSPRAKTIK, Viul, Norge. (SVT 2/08)

6–7/12 -08. KURS I ANVÄNDNING AV GAS -
ANESTESI, Viul, Norge. (SVT 2/08)

Karlstad Smådjurssjukhus AB drivs av fyra veterinärer sedan 1995.
Vi behandlar ca 15 000 patienter årligen och fungerar som remiss -
instans för många veterinärer i Dalsland, delar av Närke och Värm -
land. Vi är ca 30 stycken anställda, varav elva veterinärer, som ser
till att vi kan ha beredskap dygnet runt.

Erfaren veterinär, gärna med specialistkompetens 
Vi söker Dig som tror på dig själv och är öppen som person. 
Dessutom skall du vara mycket intresserad av vidareutveckling
inom ditt yrkesområde. Du skall vara mån om både djuren och
deras ägare. 

Har Du specialistkompetens är det ett plus men det är inget krav.
Intresse för kirurgi/ortopedi är en fördel. Goda möjligheter till djur -
slagsspecialisering finns här.

Tjänsten är en tillsvidareanställning från och med våren 2008.

Sommarvikarier
Vi söker även två veterinärer eller tf veterinärer för sommarvikariat
2008. God handledning erbjuds.

Framtiden
Djursjukhuset befinner sig i en stark utvecklingsfas där både reha-
biliteringsavdelning och intensivvårdsavdelning ingår. 400 exta m2

står klara att tas i bruk under april 2008. 

Vi satsar på all personal och erbjuder fina utbildningsmöjligheter,
glada trevliga arbetskamrater i en fin stad med stort kulturutbud.  

Gå in på vår hemsida www.karlstadsmadjurssjukhus.se, så får du
en bild av oss. Hos oss finns inga begränsningar, bara möjligheter!

Verkar det intressant? 
Kontakta då leg vet Annika Larsson, tfn 054-17 52 50, eller Eva
Evers, tfn 054-17 52 51, e-mail eva@karlstadsmadjurssjukhus.se.

Skriftlig ansökan skickas till:
Karlstad Smådjurssjukhus AB
Att: Eva Evers
Stallplatsvägen 2
654 65  KARLSTAD 

KARLSTAD
SMÅDJURSSJUKHUS AB

söker en

erfaren smådjursveterinär
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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
ELISABET LINDAL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER

Sommarvikarie
till ATG:s Hästsjukhus Skara

Har du lust att hjälpa oss ta hand om patienter och kunder på ett av landets största hästsjukhus under
perioden 23 juni–15 augusti i år? Vi söker dig som är legitimerad veterinär, gärna med tidigare erfarenhet
av hästsjukvård (detta är dock inget absolut krav), som skulle tycka det vore intressant och lärorikt att
jobba i en hästsjukhusmiljö under en av årets mest arbetsintensiva perioder. Det är viktigt att du har god
samarbets- och kommunikationsförmåga och gillar full fart på jobbet.

ATG:s Hästsjukhus Skara är ett modernt, fullt utrustat hästsjukhus med 24-timmars akutberedskap. För
mer information om tjänsten, är du mycket välkommen att kontakta klinikchef Nick Jansson på telefon
0511-275 56 eller e-post nick.jansson@skara.nshorse.se.

Skicka din ansökan till Klinikchef Nick Jansson, ATG:s Hästsjukhus Skara, Gråbrödragatan 6, 532 31
Skara eller till e-post nick.jansson@skara.nshorse.se.

ATG Hästklinikerna bedriver hästsjukvård på 24 kliniker och ett djursjukhus i
Sverige och vi utbildar också veterinärer till hästspecialister. Hos oss finns ca
55 veterinärer anställda och totalt arbetar 150 personer i företaget. Hästar av
alla raser är välkomna. 2007 hade vi ca 63 000 besök och omsatte ca 150 mil-
joner kr. Vi satsar på kvalificerad hästsjukvård med kompetent personal och 
bra medicinsk utrustning. Mer information hittar du på www.hastklinikerna.se.
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I DESSA VETERINÄRUTREDNINGSTIDER då distrikts-
veterinärtiteln känns lite osäker har jag funderat
på möjligheten att bli distansveterinär istället. Det
fanns en annons på anslagstavlan på KC under
min studietid om en hästpsykolog som kunde
bota hästar per telefon så det måste ju finnas
en marknad för detta. Det verkar heller inte
finnas några gränser för vad vi veterinärer
förväntas kunna göra på distans. 

Utöver de vanliga telefonsamtalen där man uppmanas ge
en diagnos när ”djuret äter lite sämre” eller ”ville ligga i sängen
igår natt” har jag även blivit tillfrågad om vad kaninen som
ligger död under köksbordet kan tänkas ha dött av… 

En ökande kategori djurägare idag är de så kallade hobby-
eller månskensbönderna. En gemensam nämnare för denna
kategori är att flera av dem vid anmodan om att stalla in eller
åtminstone binda fast djuret tills man kommer, brukar utbrista
att det är omöjligt ”för det går inte att fånga kon”.  

Upprepade gånger har jag även blivit ombedd att åka ut till
smådjursägare istället för att de ska komma till kliniken. När
jag frågat varför de inte kan komma visar det sig ibland bero på
att de inte kan fånga katten som ligger under en buske någon-
stans eller inte vågar koppla hunden som har tagit herraväldet
över familjen. 

Till denna kategori hör påringningarna som jag fick från en
familj under en helgjour för några somrar sedan. Det hela 
började med ett samtal under lördagen från en kvinna som jag
antar var mor i familjen. Enligt henne hade familjen hittat 
en katt vid sin sommarstuga. Deras katt hade två år 
tidigare sprungit bort från sitt bofasta hem i Stockholm och de
trodde nu att den kommit hem till sommarstugan. Nu und-
rade de om jag kunde komma och kolla om den var tatuerad
i örat. När jag frågade om de inte kunde göra detta själva, fick
jag svaret att det inte gick eftersom katten var vettskrämd och
låg och tryckte under en säng. Jag förklarade att detta inte var
att anse som ett akutfall och att jag nog tyvärr inte kunde åta
mig uppdraget då jag var tvungen att ta hand om akut sjuka
djur. Kvinnan förstod detta och jag avslutade samtalet med att
uppmana dem att själva titta i kattens öra. 

Därefter trodde jag att historien var avslutad tills jag på sön-
dagen blev uppringd av en yngre kvinna som jag tolkade som
familjens dotter. Hon pratade med den påstridighet som kan
vara typisk för vissa stockholmare när de talar med lantisar (en
fördom som jag anser mig ha rätt att ha eftersom jag själv är
född stockholmare) och förklarade att det minsann var ett
akutfall eftersom de en dag senare skulle tillbaka till Stock-
holm. Jag var således tvungen att komma och kolla att katten
var tatuerad innan de tog den med sig. 

Åter förklarade jag att det ändå inte kunde anses vara ett
sjukt djur. Kvinnan menade att deras katt verkade ha varit i
slagsmål och fått en skada, så den led verkligen.

Till slut gav jag med mig och sa att de kunde få komma till
kliniken med katten men att det kostade mycket. Kvinnan
blev nöjd och skulle återkomma om när de kunde tänkas 
anlända. 

En halvtimme senare hade jag inte hört något och då jag
började bli hungrig och inte ville sitta på kliniken och vänta i
onödan ringde jag upp numret hon ringt från för att fråga om
de skulle komma. En man svarade (en trolig far i familjen som
fått höra priset för jourbesök) och svarade mycket kort att de
inte skulle komma för det var inte deras katt!

Nöjd och lite road började jag packa ihop mina saker för att
hinna äta innan nästa riktiga jourfall då den yngre kvinnan
ringde igen. 

Den här gången undrade hon om det kunde var så att 
en tatuering kunde försvinna helt om en katt hade haft det
väldigt hårt i två års tid…? Jag förklarade att själva tanken med
tatueringen onekligen var att den inte skulle kunna försvinna
helt även om de med tiden kan bli mer oläsliga. Hon tystnade
lite och frågade till sist om det var möjligt att, ifall en katt har
haft det väldigt svårt, om den möjligtvis kunde bli svart där
den tidigare hade varit vit…?

Jag dementerade den möjligheten och avslutade snabbt
samtalet innan hon skulle komma till frågan jag halvt om halvt
förväntade mig; nämligen om en katt som haft det väldigt svårt
i två år möjligen kunde få nya testiklar där de gamla tagits
bort…

JAG HOPPAS I ALLA FALL att de snabbt släppte ut den stackars
kidnappade katten.

JOHANNA LINDAHL

Distriktsveterinär eller
distansveterinär? 
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SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
BOX 12 709
112 94  STOCKHOLM

BESÖKSADRESS: Kungsholms Hamnplan 7
TELEFON: 08-545 558 30
TELEFAX: 08-545 558 29
HEMSIDA: www.svf.se

REDAKTION:
JOHAN BECK-FRIIS

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

SUZANNE FREDRIKSSON

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

BRITA TRYBOM

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

BIRGITTA AHLKVIST

redaktionssekreterare, annonser
TELEFON: 08-545 558 31
E-POST: birgitta.ahlkvist@svf.se

LILL OCH KJELL EFVERGREN, EXPONERA

layout
TELEFON: 08-587 630 11, 08-587 630 14
E-POST: info@exponera.net

WIKSTRÖMS TRYCKERI AB, UPPSALA

tryckeri

ISSN 0346–2250

UTGIVNINGSDAGAR SENASTE DAG FÖR
2008 ANNONSMATERIAL

1 22 JANUARI 2 JANUARI

2 12 FEBRUARI 22 JANUARI

3 4 MARS 12 FEBRUARI

4 1 APRIL 4 MARS

5 22 APRIL 1 APRIL

6 13 MAJ 18 APRIL

7 3 JUNI 13 MAJ

8–9 24 JUNI 3 JUNI

10 12 AUGUSTI 22 JULI

11 2 SEPTEMBER 12 AUGUSTI

12 23 SEPTEMBER 2 SEPTEMBER

13 14 OKTOBER 23 SEPTEMBER

14 4 NOVEMBER 14 OKTOBER

15 25 NOVEMBER 4 NOVEMBER

16 16 DECEMBER 25 NOVEMBER

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

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

*Medlemmar i förbundet har 250 kronor i rabatt

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

SPECIALISTKOMPETENS

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

• Annelie Eneroth, reproduktion
• Wiwian Stern Bertholtz, kirurgi

PERSONNOTISER

Födelsedagar i april 2008

GÖSTA JONSON, Rävlanda, 75 år den 4/4
LARS GERTH, Skara, 60 år den 4/4
MARIANN SKÖLD, Jönköping, 50 år 
den 11/4
BROR A ANDERSSON, Växjö, 90 år 
den 12/4
LARS LJUNGBERG, Höllviken, 70 år 
den 13/4
INGER LILLIEHÖÖK, Vänge, 50 år den 15/4
TORBJÖRN MEJERLAND, Täby, 70 år 
den 19/4
ANNIKA BERNSTEIN, Stockholm, 50 år
den 21/4

URBAN SJÖGREN, Skänninge, 70 år 
den 23/4
OLLE BORGSTRÖM, Gamleby, 60 år 
den 23/4
BORIVOJE CECEZ, Stenungsund, 50 år
den 23/4
GÖRAN HUGOSON, Tierp, 75 år 
den 27/4
RUNE ESPEFÄLT, Skövde, 60 år den 28/4

Avlidna

F distriktsveterinär ARNE OLSSON har
avlidit den 25 januari 2008. Han föddes
1927 i Västra Alstad, Malmöhus län,
avlade studentexamen i Malmö 1948
och veterinärexamen 1956. Han var tf
distriktsveterinär i Östhammar 1956–59,
civilveterinärstipendiat 1959 och tf dist -
riktsveterinär i Skog 1959–62. 1962
inne hade han tjänst som distriktsveteri-
när i Färila och från 1974 i Hudiksvall
med stationeringsort Ljusdal samt som
besiktningsveterinär vid kbb, Färila mel-
lan 1962 och 1993. Han pensionerades
1990.

Leg veterinär TORE EHLERS har avlidit
den 28 januari 2008. Han föddes 1917 i
Lund, avlade studentexamen i Kristian-
stad 1937 och veterinärexamen 1946. Se
in memoriam på annan plats i denna
tidning.

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

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Vi söker veterinärer
Tillsvidareanställning

Österlen – 100 % (dnr 06-1855/08)

Kalix – 100 % (dnr 06-1856/08)

Fullständig annons och korttidsvikariat finns på Internet. 

Sista ansökningsdag är 18 mars 2008 om inget annat
anges i annonsen.

Pi
no

r 
Ar

t 
Ill

us
tr

at
io

n 
20

08
/F

ot
o:

 P
in

or
 A

rt
 Il

lu
st

ra
tio

n

 SVT nr 3-08. LE:Layout 1  08-02-25  17.20  Sida 66




