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❘ ❙❚ ledare

MREGLERINGEN AV apoteksmarknaden håller på som bäst och i
dagarna sker försäljningen av två tredjedelar av de befintliga apote-
ken, sam tidigt som ansökningarna om tillstånd att bedriva apoteks-

verksamhet börjar strömma in. Detta innebär både nya möjligheter och nya
utmaningar. Trots lobbande från SVF kommer inte veterinärer att tillåtas
bedriva apoteksverksamhet eller ha avgörande inflytande över sådan (en
veterinär som avsäger sig förskrivningsrätten kan dock godkännas).

Djurläkemedel kommer egentligen inte att ha behandlats klart av Social -
departementet förrän senare i höst, men förändringarna har ändå redan bör-
jat. Från och med första juli finns t ex inte priserna med i Fass Vet och när
nya aktörer äntrar marknaden kommer priset att variera beroende på vilken
apotekskedja som säljer eller levererar läkemedlen. 

Alla apoteksaktörer är skyldiga att tillhandahålla djurläkemedel efter
beställ ning. Flera aktörer har också uttryckt särskilt intresse för djurläke -
medels verksamheten, men ännu har inget konkret presenterats.

Listan på djurläkemedel som får säljas fritt (efter ansökan till Läke medels -
verket) är ännu inte klar, men om samma kriterier gäller som för human -
läke medel blir det en kort lista.

Omregleringen medför flera kostnadsökningar. Det ska bli fler apotek,
längre öppettider och bättre service. Flera grossister ska lagerhålla och dis-
tri buera samma läkemedel parallellt. Nya aktörer kommer sannolikt att vilja
ha högre marginaler än Apoteksbolaget har tagit ut. Det kommer också att
gå åt resurser till förhandlingar mellan leverantörer, distributörer, apotek
och storkunder. Allt detta kostar pengar och frågan är vem som kommer att
få betala för kalaset?

Detaljistledet (apoteken) och grossistledet har fram till idag haft låga mar-
ginaler och de kommer att få ökade kostnader i och med omregleringen. En
inte alltför vågad gissning är därför att det blir läkemedelsbolagen och djur -
ägarna som till slut får betala med lägre lönsamhet och högre priser som följd.

De apotek som säljs nu kommer sannolikt inte att övergå i ny regi förrän
i slutet av året och det är först då som det verkliga eldprovet börjar. Kommer
övergången att bli smidig eller kommer vi att få dras med en massa barnsjuk -
domar? Det kan vara bra att ha beredskap för att dela ut många jourdoser.

Det blir spännande att se om det kommer nya lösningar på distribution
och försäljning av djurläkemedel. En gissning är att vi får se mer distans -
handel.

När det nu blir en fri marknad, ska veterinärkåren ta vara på möjligheten
att ställa krav på apoteksleverantörerna och de lokala apoteken. Vi kan
informera djurägarna om vilka apotek som har bra lagerhållning, priser och
service. Kanske går det att starta ett närmare samarbete med 
ett apotek som i gengäld kan erbjuda extra god service? 
Kanske kan apoteket ha en filial hos kliniken? Det goda 
med omregleringen är att den gör det möjligt att prova 
nya lösningar som kan vara till nytta för alla parter.

OLOF SKARMAN

ledamot i förbundsstyrelsen
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När man börjar med något nytt är allt
svart eller vitt. Lyckas man inte med 
en gång så ”fungerar det inte” enligt
en del, medan andra tycker att ”det
här kan bli väldigt bra”. Så beskriver
Kjell Wass reaktionerna när han 
bör jade med embryotransfer på kor 
i slutet av 1980-talet. Vid fyllda 70
bestämde han sig för att det var dags
att av runda verksamheten med moti-
ve ringen ”man ska inte behöva släpa
mig ut ur ladugården”.

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

SEDAN TIO ÅR tillbaka bor Kjell med sin fru
Lena på en gård mitt i mörkaste Småland. Väg -
be skriv ningen är enkel: ”från stora vägen rakt
upp i skogen vid Finnanäs, det är en bra bit,
fram till en äng. Där ser du ett rött torp och ett
gult hus, då är du framme.” 

Två glada taxar och en lika glad labrador
möter upp tillsammans med Kjell och Lena.

– Jag har alltid haft taxar. För länge sedan
fick jag köpa en hund av Björn von Rosen, som
då var en av landets mest framstående taxupp-
födare. Han hade två valpar kvar och jag tror
att han hade en baktanke med att sälja till en
veterinär, berättar Kjell som blev taxarna trogen
och engagerade sig i rasklubben som avelsråd. 

Förutom paret Wass och hundarna bor också
ett tiotal tackor med lamm på gården. För
dagen är de utlånade till en granne för att
bedriva landskapsvård.

Har det varit självklart från början att du
skulle ägna dig åt djur?

– Nej, snarare var jag inställd på att arbeta
med genetik i någon form, men läkare och
veterinär var alternativen. Efter värnplikten vid
K4 i Umeå sökte jag veterinärlinjen och kom
in. Då var vi 30 elever varav sex flickor. 

Kjell berättar att han knappast var någon
plugghäst utan alltid har tragglat sig igenom
studierna.

Han är nestorn i embryoverksamheten 

Kjell Wass 
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❘ ❙❚ reportage

– Jag har alltid varit väldigt noggrann av
mig, så det tog lite tid för mig att bli klar med
alla tentor, säger Kjell och ler. Fru Lena, som 
är tandläkare, var klar långt före mig med sina
studier. 

Men när Lena blev gravid, 1968, var det dags
för Kjell att ta examen. De första jobben var
som vikarierande distriktsveterinär i Väster göt -
land och Bohuslän. Det var hårda bud, 25–30
sjukresor, mest till kor, på en dag. 

– Det blev ungefär 30 minuter för en pares -
ko till exempel. Jag vet att jag hade 15 liggande
kor på en dag, berättar Kjell. Det var lärorikt
både när det gällde det veterinära arbetet och
att förstå djurägarna. Jag minns en bonde i
Bohuslän som skulle förklara vad det var för fel
på djuret: ”ko e så stur”. Det tog ett tag innan
jag begrep vad han menade. Kon var hängig.

– Ett av de stora glädjeämnena i mitt jobb
under åren är alla olika människor jag mött
runt om i landets ladugårdar, säger Kjell och

återger reaktionen hos en riktigt gammaldags
odalman när han glädjestrålande berättade att
han precis blivit pappa till en dotter. ”De e
könstigt, det blir bara skit första gången.” 

Numera har Kjell lämnat
korna och ägnar sig åt de
egna fåren istället.

Kjell Wass är född 1938 i Falköping.
Student 1959, veterinär 1968. Har sedan
1969 jobbat med avel, vid Skara Semin,
Hallands Semin Falkenberg och Svensk
Embryoservice AB. Efter pension 2003 
har han arbetat i egen regi. 

Gift med Lena. Paret har tre barn, två
döttrar och en son ”som gått i mammas
fotspår och är tandläkare, men haft den
goda smaken att gifta sig med en veteri-
när, Gabriella”.

FAKTA
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EFTER ATT HA PROVAT PÅ distriktsveterinär-
jobbet ett tag började Kjell inriktningen på avel
1969. Kjell som kommer från Falköping ville
gärna fortsätta att arbeta i Västergötland. Han
började på Skara Semin och paret Wass bosatte
sig i Skara och blev kvar i nio år. 

Under den här perioden jobbade Kjell även
i Falkenberg på en tjur- och galtstation. Det
fanns mycket att göra i Halland och intresset
för nötavel var stort. Seminverksamheten var
väl etablerad och fungerade, men vad var nästa
åtgärd för att snabba på avelsframstegen? Här
och var hade diskussionerna kring embryo -
transfer (ET) börjat komma igång, men ingen
hade egentligen provat på tekniken i Sverige.  

– Anders Gustavsson som var vd på Hallands
Semin, trodde på idén och vände sig till Kjell:
”ska inte du Kjell börja?” Jag blev självklart
intresserad, berättar han. 

– Hans Gustafsson, välkänd för alla veteri-

närer, var då på Svensk Husdjursskötsel i Hållsta.
Han hade studerat embryotransfer utomlands
och kunde konstatera att Sverige var ett u-land
på det här området. Med hjälp av Hans genom-
förde jag min första embryoöverföring. 

Det spred sig snabbt bland uppfödarna i
Halland att något nytt var på gång och intres-
set var stort. De djurintresserade lantbrukarna
såg genast vinsten med att kunna få mångdub-
bel avkomma till den bästa kon. En sådan djur -
ägare fanns på Sannarps Gård och i januari
1987 föddes de två första ET-kalvarna där. 

MEN DET FANNS också kritiska röster och de
etiska diskussionerna tog fart. Det debatterades
livligt, såväl i husdjursföreningarna som i pres-
sen. I Land Lantbruk, våren 1987, kunde man
läsa rubriken ”Gen-rep inför stämman” och i
ingressen ställer tidningen frågan hur långt
man ska gå i användandet av ny teknik i aveln. 

– Många som var kritiska blandade ihop gen-
 manipulation och embryoöverföring, berät tar
Kjell som förklarade så här för Land Lantbruks
läsare 1987: ”Med den här tekniken tar vi ifrån
kon hennes fria förmåga att fortplanta sig. När
vi började med artificiell insemination gjorde
vi samma sak med tjuren. Egentligen är detta
bara en förlängning av seminverksamheten.
Och all avel är ju ett ingrepp i naturen.” 

ET-verksamheten blev den nya spjutspetsen
i avelsarbetet och fler och fler hörde av sig. Den
enskilde lantbrukaren såg genast möjligheten
att få alla kalvar undan samma ko och avels -
organisationerna såg vinsten med att snabbare
kunna få fram såväl semintjurar som nya tjur-
mödrar. 

Utan en fungerande organisation skulle man
inte komma någon vart med den nya tekniken.
Ett dotterbolag till dåvarande Hallands Semin
bildades, Svensk Embryoservice AB, SEAB.
Kjell, som var ”hela” bolaget, reste land och rike
runt med siktet inställt på en rikstäckande
verk samhet.  

– Jag hade med mig frys, mikroskop och
övrig utrustning. Ofta stannade jag en vecka på
varje ort. Det var ett evigt packande och kån-
kande och jag kan inte säga att jag blev någon
större vän av Luftfartsverket under de här åren,
säger Kjell som trots alla varningar fick sin
utrustning sönderslagen flera gånger vid last-
ningen. 

Planering är en stor del i framgången vid en
överföring och det krävs verkligen att precis all-

Taxar är Kjells stora passion
och han har under många
år varit verksam som avels-
råd i rasklubben.
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ting fungerar. Ibland kunde det dock köra ihop
sig ordentligt. 

– Vid ett tillfälle hade jag varit hos en lantbru -
kare i Bollnäs och samlat en hel hög embryon
när frysen gick sönder. Djurägaren kände en
privatflygare som gick med på att flyga ner mig
till Falkenberg i sitt lilla plan. Det visade sig att
piloten vägde ungefär 100 kilo, liksom sonen
som ville åka med, plus farfar i familjen som
också tyckte att det kunde vara en rolig utflykt.
Vi tryckte in oss i planet och jag fick ha all tung
utrustning i knäet för att planet inte skulle
kantra. När vi kom upp i luften frågade piloten
”var ligger Falkenberg…?” Jag tipsade om att
följa havsbandet och kika efter E6:an. Vi siktade
Morup och kom så småningom fram helskin-
nade. Jag måste erkänna att jag drog en lättna-
dens suck när vi på låg höjd hade korsat E6:an
med ganska mycket överlast, berättar Kjell.

KJELLS VISION om en rikstäckande organisation
ägd av såväl djurägare som seminföreningar gick
dock inte att genomföra. Kooperationen ville
inte ha med några privata intressen. Kjell arbe-
tade vidare i SEAB och i allt större omfattning.
I början av 1990-talet nådde verksamheten sin
kulmen. Då ”spolade” han ungefär 400 kor
årligen.

– Det är ganska många som lärt sig tekniken
att lägga in embryon, men att samla och bedöma
kvaliteten kräver stor erfarenhet för att resulta-

tet ska bli bra, säger Kjell, och tillägger att det
har blivit lite enklare med åren med utrustning
som ger mindre volym att studera under mik-
roskopet. 

– Numera behöver man bara titta på en liten
bottensats i samlingen, förklarar han. 

Även om utrustningen förbättrats har djur-
hållningen förändrats på ett sätt som försvårat
planeringen av en transfer.

1987 kom två unika kalvar
till världen, nämligen de
allra första resultaten av
embryotransfer.

Själva poängen med 
embryoverksamheten,
många kalvar undan
samma praktmor. 
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– Under senare tid har besättningarna blivit
större och större och de som håller djur har inte
tid att ägna sig åt enskilda individer. 

Förutom de vinster man kan göra i avels -
arbetet, är det god ekonomi att syssla med
embryoverksamhet?

– Planeringen för en överföring är lång, det
tar en och en halv månad och för själva över-
föringen får man räkna med en dags arbete, så
det är klart att en embryokalv blir några tusen-
lappar dyrare. Men det finns besättningar som

under flera år byggts
upp med hjälp av den
här tekniken och som
ger mycket god av -
kastning idag. 

För veterinärens del
då? 

– Det är inte spe-
ciellt lättförtjänta
pengar, men visst
går det att få bra
ekonomi i det
här. För den som
är flexibel, det är
ett säsongsbeto-
nat arbete, och
trivs med att ha
nära samarbete

med engagerade djurägare är
det ett väldigt bra jobb. Han tillägger att det
finns nya inslag i avelsarbetet som gör det än
mer intressant, till exempel möjligheten att stu-
dera de tilltänka avelsdjurens genom.

Enligt veterinär Lotta Andersson, som tog
kontakt med veterinärtidningen angående em -
bryo verksamheten, är oron stor hos de svenska
uppfödare som satsat på högklassiga djur och
som kanske vill handla med embryon inom
EU. Det verkar helt enkelt inte finnas någon
påläggskalv som kan ta över när nestorn i sam-
manhanget bestämt att ”ingen ska behöva släpa
honom ut ur ladugården”.  ■

SAXAT

1987 ”Det här är ju inte en manipulation

på det viset att man förändrar arvsmassan.

Jag har rätt många unga kor i besättningen

som mjölkar dåligt. Det här ser jag som ett

sätt att snabbt höja avkastningen i min

besättning.” 

Djurägare i Land Lantbruk 

om den etiska diskussionen.

1989 ”Hallands Husdjur hade gärna sett

sin station i en allsvensk roll, med övriga

husdjursföreningar som delägare i ett aktie-

bolag.”

Reportage i ATL om invigningen av 

landets första embryostation, Gruebäck.

1990 ”En ET-kalv blir någonstans mellan

3000 och 6 000 kronor dyrare än en vanlig

kalv. ET ska vara ett exklusivt avelsinstrument

på exklusiva djur. Bedrivs det på det sättet 

kan det bli mycket lönsamt.” 

Kjell Wass i Land Landbruk med anledning 

av internationell handel med embryon. 

1994 ”Vid mötet i Falkenberg uttrycktes oro

för att så mycket av den praktiskt inriktade

embyroverksamheten i Sverige står och faller

med Kjell Wass. En oro som även han själv

ansåg befogad. – Det finns idag bara fyra vete-

rinärer som utövar detta rutinmässigt, sade

han. Det är viktigt att snart ha ersättare. Därför

måste vi satsa på att utbilda fler veterinärer.” 

Referat ur protokoll från ett möte 

om embryoverksamhetensframtid med 

företrädare för Södra Sveriges husdjurs- 

och avelsföreningar i Falkenberg.

Djurtandvård 
har många 
ansikten.

Vi har kunskap och hjälpmedel 
för er tandvårdspersonal.
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Publikationer med rapporter om
ökad förekomst av Q-feber blir 
vanligare i både Europa och USA.
Utbrott i Danmark, Holland,
Frankrike och USA har föranlett
omfattande undersökningar av -
seende förekomst av antikroppar
hos produktionsdjur och männi -
skor som kommit i kontakt med
smit tade djur. Författaren samman-
fattar läget och manar till ökad 
vaksamhet även i Sverige.

BAKGRUND
Q-feber är en zoonos av speciellt intresse
för veterinärer. Q-feber påvisades 1935
hos slakteriarbetare i Australien (5, 7).
Det var innan man kunde påvisa det
bakteriella smittämnet Coxiella burnetii.
Namnet Q-feber kan härledas från det
engelska ordet query (fråga eller fråge-
tecken). Q-feber finns över i stort sett
hela världen (undantaget Nya Zeeland,
Norge och polartrakterna). Spridning
sker genom inhalation av smittat damm
främst från idisslare (Figur 1), men även
fåglar, fästingar och sällskapsdjur kan
bära på smittämnet. Via damm kan luft-
buren smitta spridas med vinden flera
kilometer från källan. Smitta har också
rapporterats via opastöriserad mjölk (2),
även om den smittvägen är omtvistad.

Det bakteriella smittämnet C burnetii
är en obligat intracellulär sporbildande
organism. Den klassificerades först som
en Rickettsia. Senare studier och genom-

sekvensering har visat att det snarare är en
Gammaproteobacterium (ordning Legio -
nellales) men med karakteristika gemen-
samt med bakterier av genus Rickettsia
(6). C burnetii är av det amerikanska
smittskyddsinstitutet CDC klassificerat
som ett kategori B biologiskt stridsvapen-
agens beroende på låg infektionsdos (via
aerosoler) och hög motståndskraft hos
bakterien.

Sjukdomssymtom hos djur är främst
aborter och infertilitet. Hos människa
ses allt från milda influensaliknande
symtom till akut lunginflammation och
leverinflammation. Vid kronisk Q-feber
är endokardit vanligt. Ungefär hälften
av alla infektioner förlöper asymtoma-
tiskt och underdiagnostiken av Q-feber
är stor. Särskilda riskgrupper är gravida,

personer med nedsatt immunförsvar
eller med hjärtklaffsproblem. Infektion
under graviditet kan leda till fosterska-
dor inklusive för tidig födsel, låg födelse-
vikt eller abort, oavsett om modern visar
symtom eller inte. Kroniska infektioner
förekommer hos cirka 1–5 procent av
dem som blir smittade (19).

UTBROTT UNDER SENARE TID
Danmark
Det danska Q-feberutbrottet upptäcktes
under en abortutredning i nötkreaturs-
besättningar på Jylland 2006. Det visade
sig i efterhand att redan 2003–2004
innehöll blodprover från nötbesättningar
med abortproblem antikroppar mot C
burnetii. DTU Veterinærinstituttet star-
tade en serologisk undersökning i större

ANN DETMER, leg veterinär, VMD*

Litteraturstudie

Q-feber på frammarsch

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel
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FIGUR 1. Spridning av Q-feber sker genom inhalation av smittat damm främst från 
idisslare. 
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skala av tankmjölksprov och indivi -
duella blodprov. Från perioden 2003–
2007 har det undersökts blod prov för
antikroppar mot C burnetii från kor som
aborterat. I genomsnitt fanns antikrop-
par mot bakterien i 20 procent av pro-
ven. Under 2007 övergick man till att
undersöka tankmjölksprov och av 798
tankmjölksprov från 556 besättningar
var 57 procent antikroppspositiva. Under
2008–2009 pågår en undersökning som
ska fastställa prevalensen av smittade
besättningar i hela Danmark. Hittills vet
man att på Bornholm är elva procent av
nötbesättningarna smittade och på Ærø
27 procent (på dessa öar har samtliga
besättningar undersökts). 

Fram till 2005 betraktades Q-feber
hos människa som ovanlig i Danmark
och Q-feber är inte en anmälnings -
pliktig sjukdom. Efter att fynden av
anti kroppar mot smittämnet ökat bland
nötkreatur har Statens Serum Institut
(SSI) undersökt ett ökande antal blod -
prov från personer som kommit i kon-
takt med smittade djur. Åren 2006–
2007 undersöktes totalt 1 613 personer
för Q-feber (167 under 2006 och 1 446
under 2007) (3). Av dessa var elva pro-
cent positiva (två procent pågående sjuka
och nio procent tidigare sjuka), ytte rli-
gare elva procent uppvisade oklara resul-
tat. Eftersom dessa blodprov var riktade
(de togs efter att personen varit i kon-
takt med smittade djur) anser man att
den samlade befolkningsprevalensen av
antikroppspositiva mot C burnetii i
Danmark är mindre än elva procent (3).
Det kan antas att Q-feber är endemiskt
förekommande i Danmark.

Frankrike
Ett stort utbrott av Q-feber grasserade
under sommaren 2002 i Chamonix dalen
i den franska delen av Alperna med mer
än 100 konfirmerade fall (16). Omfat -
tande uppföljande diagnostik har utförts
men Q-feber är inte anmälningspliktigt
i Frankrike.

USA
Q-feber har varit en anmälningspliktig
sjukdom i USA sedan 1999. Antalet fall
av Q-feber har ökat från 26 rapporterade
fall 2001 till 169 fall 2006 (12). Många
fall härrör från militär personal i Irak,

men även de rent inhemska fallen utgör
en stor andel och antalet personer som
serokonverterat utan att visa klinisk
sjuk dom ännu fler. Under 2006–2007
genom fördes en undersökning av serum
från 508 veterinärer (kongressdeltagare)
avseende förekomst av antikroppar mot
C burnetii (ELISA-test) och 113 (22,2
procent) av proven var positiva (18).
Riskfaktorer för fynd av antikroppar var
ålder (>46 år), kontakt med stillastående
vatten, hantering av kor och grisar samt
vilda djur.

Tyskland
I Tyskland var antalet registrerade fall av
Q-feber under januari till maj 2008
dubbelt så många (170 st) som under
samma månader något av åren 2003–
2007 (14). Q-feber är en anmälnings -
pliktig sjukdom i Tyskland. Många av
dessa fall kan knytas till smittade får -
besättningar. För smittspridningen från
vilda djur till får svarar i Tyskland främst
fårfästingen Dermacentor marginatus
(ornate sheep tick) (Figur 2). Denna fäs-
ting är inte påvisad i Sverige men C bur-
netii kan finnas hos mer än 40 andra 
fästingarter inkluderande även den i
Sverige vanligast förekommande Ixodes

ricinus (2, 17) samt den bruna hundfäs-
tingen Rhipicephalus sanguineus.

Sverige
I Sverige är Q-feber en anmälnings -
pliktig sjukdom hos djur och människa.
För människa gäller anmälningsplikten
sedan den 1 juli 2004. Det finns ett rap-
porterat inhemskt fall från 2007 och ett
sedan tidigare (1997, Gotland). Data
från Smittskyddsinstitutet anger att total -
antalet fall hos svenskar under åren
2004–2008 är ett, tre, ett, två respektive
sju fall, majoriteten med Kanarieöarna
som smittkälla. På djursidan finns
endast få svenska fall av Q-feber rappor-
terade i litteraturen och ännu färre offi-
ciellt rapporterade i SVAs zoonosrap-
porter för åren 2006 och 2007. På SVAs
hemsida www.sva.se finns dock beskri-
vet att man 1993 gjorde en undersök-
ning på får och nöt i Sverige då det påvi-
sades en låg förekomst antikroppar hos
tre av 1 001 får och hos tio av 784 nöt.
Det går idag att få serologi avseende Q-
feber med komplementbindning utfört
på SVA, liksom ELISA-test och PCR-
undersökning. 

Fåruppfödare på Gotland blev i bör-
jan av 1990-talet undersökta avseende

➤
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FIGUR 2. För smittspridningen från vilda djur till får svarar i Tyskland främst fårfästingen
Dermacentor marginatus (ornate sheep tick). 
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förekomst av antikroppar mot Q-feber.
Man fann att 30 procent hade antikrop-
par mot C burnetii jämfört med fem
procent hos kontrollpopulationen (1).
Det bedömdes då att Q-feber var ende-
miskt förekommande, i alla fall på
Gotland (Figur 3). SVA har nyligen bör-
jat undersöka tankmjölk från nötbesätt-
ningar. Under 2008 undersöktes 1000
tankmjölksprov och i 85 av dessa påvi-
sades antikroppar mot Q-feber. Nu star-
tar en uppföljande undersökning.

Övriga Europa
Holland hade stora utbrott av Q-feber
under 2007 och 2008. Antalet smittade
personer uppgick i utbrottet 2008 till 
1 000. Intensiv getskötsel har samman-
kopplats med de många sjukdomsfallen
hos människa (Figur 4). Under 2009
har ett nytt utbrott av minst samma
storlek som det 2008 startat i södra
delen av landet (15). I samband med
dessa utbrott påbörjades ett flertal forsk-
ningsprojekt liksom en vaccinations kam -
panj för djur. 

Från Slovenien har det rapporterats
om ett utbrott av Q-feber hos veterinär-
studenter (9). I delar av Polen har dia-
gnostik av Q-feber hos får och nöt före-
kommit sedan 1973 och antikroppar

påvisades första gången 1985. Pre va len -
sen hos nöt och får har fluktuerat från
fyra procent upp till 26 procent (18).
Bak grundsdata från DG Sanco, EU,
fram till 2006 visar en varierande stati -
stik över antalet rapporterade fall av Q-
feber där Italien framträder som ett land

med många fall i förhållande till antal
innevånare (se Tabell 1).

DIAGNOSTIK
Q-feber är en svårdiagnostiserad sjuk-
dom och C burnetii ett svårfunnet agens.
Bakterien går inte att odla på vanlig agar
utan cellkultur krävs, den växer dess -
utom långsamt varför odling inte är ett
diagnostiskt alternativ (13).

Komplementbindningstesten har en
dålig sensitivitet och mäter endast anti -
kroppar under senare delen av konvale-
scensperioden (12), den är alltså mindre
brukbar för diagnostik av akut Q-feber. 

Numera finns kommersiellt tillgäng-
liga ELISA-test och immunfluorescens -
 tester som är känsligare (12). Även
PCR- test har utvecklats (4, 8, 11). Ett
kombinerat användande av immun -
fluorescenstest och PCR kan öka sensi -
tiviteten och rekommenderas vid tidig
diagnostik (8).

DISKUSSION
Mycket av framgångsrik diagnostik av
svår funna sjukdomar kan härledas till
någon person med specialintresse. Ök -
ningen av antalet diagnostiserade fall av
Q-feber kan dock inte enbart härledas
till enstaka personers insatser utan måste
betecknas som multifaktoriell där all-
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FIGUR 3. Det bedömdes att Q-feber var endemiskt förekommande på Gotland sedan 
30 procent av undersökta fåruppfödare på ön befanns ha antikroppar mot C burnetii.  

FIGUR 4. Intensiv getskötsel har sammankopplats med de många sjukdomsfallen hos
människa i Holland under de senaste åren. 
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mänt förbättrade diagnosmetoder, kli-
matförändringar samt ökad rörlighet
bland djur och människor alla sannolikt
har haft betydelse. Även i Sverige får för-
modas att Q-feber är en underdiagnosti-
serad sjukdom och det kan rekommen -
deras att veterinärer med abortproblem 
i sina besättningar skickar prov för dia-
gnos. Gravida veterinärer bör iaktta för-
siktighet vid förlossningsarbete på i syn-
nerhet får, get och nöt och kontakt med
sjukvården kan rekommenderas för dem
som varit i kontakt med smittade besätt-

ningar (Figur 5). Detsamma gäller om
man tillhör riskgruppen ”predispone-
rande hjärtsjukdom” eller om man får
kliniska symtom som tyder på Q-feber. 

För den med ytterligare intresse av 
Q-feber kan rekommenderas att läsa 
en över siktsartikel skriven av Nathalie
Arricau-Bouvery och Annie Rodolakis
(2). Health protection agency i Stor bri -
tan nien har också skrivit ett informations-
blad, med komprimerad information för
bönder och andra med djurkontakt,
som är tillgängligt på deras hemsida (10).

SAMMANFATTNING
Ett stort antal utbrott av Q-feber har de
senaste åren påvisats världen över och
det kan konkluderas att Q-feber är en -
demiskt förekommande i många länder.
Det har satts igång ett antal spännande
forskningsprojekt för att identifiera
orsakerna och för att kartlägga utbred-
ningen. Q-feber tilldrar sig inte ett så
stort massmedialt intresse som t ex
influensor av olika ursprung. Men
ibland kan det vara intressant att foku-
sera även på mindre dramatiska agens

➤
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Tabell 1. ANTAL FALL AV Q-FEBER HOS MÄNNISKA I EUROPA, KANADA, USA OCH JAPAN UNDER ÅREN 1997–2006, UPPDELAT LANDSVIS. KÄLLA: FRÅGEFORMULÄR

DG SANCO/EUROSTAT (FÖR DE EUROPEISKA LÄNDERNA) FRAM TILL 2005 OCH ECDC (THE EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL) FRÅN 2006,
PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA (FÖR KANADA), CDC (FÖR USA) OCH INFECTIOUS SURVEILLANCE CENTER (FÖR JAPAN). IU = INGEN UPPGIFT.

Länder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Belgien 0 0 0 0 0 iu 1 0 iu 8
Bulgarien 158 191 215 147 57 275 80 267 49 27
Cypern iu iu iu iu iu iu iu 1 0 2
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 iu iu iu
Estland 0 0 0 0 0 0 0 iu 0 0
Finland 0 1 0 0 1 2 2 3 3 3
Frankrike 70 140 199 135 167 224 242 364 299 iu
Grekland 0 0 0 1 2 2 2 3 1 2
Irland iu iu iu iu iu iu iu 1 10 12
Italien 1114 913 1263 799 739 890 858 555 457 iu
Lettland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Litauen iu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg iu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta iu iu 0 0 0 0 iu iu iu 0
Nederländerna 16 9 6 10 14 14 10 20 5 12
Polen 0 1 0 0 1 0 0 0 59 0
Portugal iu iu 12 11 19 15 10 6 6 10
Rumänien iu 0 0 0 0 0 0 iu 0 0
Slovakien 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Slovenien 5 2 0 0 0 1 0 0 3 3
Spanien 134 190 177 66 105 139 120 97 134 145
Storbritannien 127 117 158 112 76 162 51 39 25 178
Sverige 0 0 0 0 iu iu iu 1 3 1
Tjeckien 2 0 1 7 0 0 1 0 1 iu
Tyskland 85 153 273 198 289 192 388 114 416 204
Ungern 3 1 3 0 1 4 3 6 13 12
Österrike iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu
Summa: EUs 27
medlemsländer 1714 1718 2307 1486 1472 1920 1768 1477 1484 620

Albanien 0 0 0 0 iu 0 0 0 0 0
Bosnien-Herzegovina 0 125 28 153 19 43 20 41 31 44
Island 0 0 0 0 0 0 0 0 iu iu
Kroatien 51 26 20 iu 51 23 206 46 40 28
Makedonien 0 iu 1 2 1 iu 3 8 2 4
Montenegro iu iu iu iu iu iu iu iu iu 0
Norge iu 2 2 0 0 0 iu iu iu iu
Schweiz 13 10 iu iu iu iu iu iu iu iu
Serbien iu iu iu iu iu iu iu iu 3 46
Turkiet iu iu 0 0 0 0 0 0 iu iu
Japan iu iu 12 24 42 47 9 7 8 2
Kanada iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu
USA 0 0 6 21 26 61 71 70 136 169
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som i det dolda har potential att orsaka
samhället stora kostnader.

SUMMARY
Q fever on the move
Q fever is a zoonotic disease of special
interest for veterinarians as ruminants
are the most important vector. Q fever is
endemic in many countries. A large
number of human cases of Q fever have
occurred worldwide the last few years. A
number of exciting research projects has
started with aim to elucidate the reason
and map the occurrence. Q fever is 
difficult to diagnose but new methods
have been developed. It can be assumed
that Q fever is underdiagnosed also in
Sweden and awareness is recommended
when handling herds with increased rate
of abortions.
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FIGUR 5. Vid förlossningsarbete på i synnerhet får, get och nöt bör gravida veterinärer iaktta försiktighet.
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Epizteln tar denna gång upp att sällskapsdjur i hushåll

drabbade av influensa A/H1N1 kan tas in på djursjuk-

hus och så ett flertal mjältbrandsmisstankar. Epizteln är ett samarbete mellan

Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket och är i det här numret

sammanställd av Peo Andersson, SVA.

SÄLLSKAPSDJUR I HUSHÅLL 
MED A/H1N1 2009
I början av augusti uppstod flera situationer med
oro inför veterinärbehandling av sällskapsdjur
som vistats i hushåll med humana in fluensa fall.
SVAs bedömning är att det är osannolikt att
hund och katt smittas av den nya influensan
(pandemisk influensa A/H1N1 2009) och att
exponerade sällskapsdjur kan hanteras på djur-
sjukhus/djurklinik utan oro. Dock bör den
sjuka personen inte åtfölja djuret till kliniken
utan en frisk person som inte ålagts några restrik-
 tioner från smittskyddsläkare bör komma in
med djuret.

FLERTAL MISSTANKAR OM MJÄLTBRAND
Under sommaren uppkom ett flertal misstan-
kar om mjältbrand hos lantbruksdjur. Efter -
som extrem väderlek är en känd riskfaktor för
att frambringa gamla mjältbrandsporer, och juli
månad bjöd på mycket kraftig nederbörd med
påföljande översvämningar i vissa delar av lan-
det, är det extra viktigt att ha med mjältbrand
som differentialdiagnos vid plötsliga dödsfall. 

Det första fallet rörde en besättning med 28
får i Småland där tre tackor i varierande ålder
dött under en dryg månads tid. Från den senaste
av tackorna sipprade mörkrött blod ur munnen

när hon hittades död, men detta hade inte note-
 rats för de andra två tackorna. Fåren hade under
tiden mellan dödsfallen betat på flera olika
beten. Parasitundersökningar i besättningen

❘ ❙❚ månadens epiztel

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  11 • 2009 17

SVAs bedömning är att det är osannolikt att hund och katt smittas av den nya 
influensan och att exponerade sällskapsdjur kan hanteras på djursjukhus/djurklinik
utan oro.
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genomfördes med negativt resultat. Av anam-
nesen kunde mjältbrand inte uteslutas och den
senast döda tackan togs in till SVA för under-
sökning där både bakteriologiska och PCR-ana-
lyser var negativa med avseende på mjältbrand.

Den andra misstanken kunde avskrivas
redan efter en första kontakt med SVAs epi-
zootologisektion men nämns ändå. Det rörde
en fyraårig hingst i Västerbottens län som hit-
tats död i hagen utan föreliggande sjukdoms-
symtom. Eftersom hästen då den hittades var
helt likstel och endast sparsamt med ljusrött
blod rann ur kroppsöppningar, kunde misstan-
ken avskrivas utan vidare utredning.

Sist väcktes misstanke då en fem månader
gammal kvigkalv från en nötbesättning med 17
köttdjur i Västergötland dött efter två dygns
sjukdom, trots veterinär insats och antibiotika-
behandling. Kalven visade till en början endast

något nedsatt allmäntillstånd och svullnad runt
vulva, för att senare snabbt bli sämre med
hypotermi, kraftigt förstärkta andningsljud,
bleka slemhinnor och blodfärgad urin i vulva.
Då kalven hittades död hade den blod 
i slida och analöppning. Vid hämtning till
destruktion senare samma dag rann relativt
små mängder vinfärgat blod även ur näsa och
mun. Viss likstelhet observerades. I anamnesen
framkom att betet där djuren gått hade varit
något översvämmat. Tyvärr hade djuret redan
gått till destruktion då SVAs epizootologi -
sektion kontaktades så ingen provtagning var
möjlig. Sannolikheten för mjältbrand bedöm-
des dock som liten på grund av djurets låga
ålder med diande som huvudsakligt födointag,
det två dygn långa sjukdomsförloppet samt sym-
 tombilden vid den veterinära undersökningen.
Inga vidare åtgärder vidtogs därför.  ■
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■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootolog jour är
018-67 40 01. 

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

 
Please book the following dates in your calendars. Information regarding
registration will be mailed to you shortly.

Denmark
Monday, Oct 5th  18:00 - 21:30
Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde

Tuesday, Oct 6th  18:00 - 21:30
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Sweden
Wednesday, Oct 7th  17:30 - 21:00, Läppstiftet, Gothenburg
Thursday, Oct 8th  13:00 - 15:30, Uppsala Sal, Klinikcentrum1:an, SLU
Thursday, Oct. 8th  17:30 - 21:00, Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm

Norway 
Friday, Oct 9th  12:00 - 13:00 Oslo University
Friday, Oct 9th  19:00 - 22:00, Hotell Opèra, Oslo

Dr. Jody Lulich earned the DVM degree (cum laude) from Tuskegee University in 1984, and completed an internship (1984-1985), in-
ternal medicine residency (1985-1990), and PhD program (1985-1990) at the University of Minnesota where he currently holds 
the academic rank of professor in the Hills/Osborne Chair of Nephrology and Urology. A diplomate of the American College of Veteri-

-

veterinary medicine is the technique of voiding urohydropropulsion, a nonsurgical method to remove uroliths from the urinary bladder.

Hill’s Pet Nutrition Speaker Tour October, 2009
Professor Jody Lulich 

Update in managing urinary tract disease
in the dog and cat 

Pinor Art Illustration 2009/08
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Vilken är din diagnos? – EKG

SVAR SE SIDAN 53

FIGUR 1. EKG, avledning I, 2 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.

En nioårig hankatt veterinärundersöktes 
på grund av nedsatt aptit. Fallet är insänt 
av Lene von Schack, Haninge Djurklinik,
Hermanstorpsvägen 4, 136 48 Haninge. 
Svaret är skrivet av Anna Tidholm.

Huskatt, hane, nio år
ANAMNES: Ägarna uppgav att katten inte åt normalt,
men verkade vara pigg i övrigt.

STATUS: Inga onormala fynd förutom en oregelbun-
den hjärtrytm med en frekvens på ca 160 slag/minut.

Priser för djurläkemedel 
försvinner från Fass

❘❙❚ Från om med 1 juli är det inte längre
möjligt att hitta priser för djurläkemedel
på Fass.se. Nästa utgåva av Fass Vet 
(Fass Vet 2010) kommer inte heller att
innehålla någon prisinformation.

Anledningen är omregleringen av apo-
teksmarknaden. Kravet på enhetliga priser
i hela landet, som ställdes när Apoteket AB
hade monopol, tas bort för vissa läkeme-
delsgrupper. Priserna på receptläkemedel
inom läkemedelsförmånen kommer fort-
farande att regleras och vara lika över 
landet. För receptfria läkemedel, recept -
läkemedel utanför läkemedelsförmånen
och läkemedel för djur finns ingen pris -
reglering och där kommer priserna att
kunna vara olika. Priser kan variera dels
mellan olika nya apotekskedjor och dels

kan det bli olika priser på olika orter. 
Det blir alltså inte möjligt att publicera

ett nationellt pris för alla läkemedel på
Fass längre. I framtiden får man därför
ofta söka prisuppgifter hos respektive
apotek. 

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, kon-
staterar i ett pressmeddelande den 28 juli
att avsaknaden av prisuppgift kommer att
orsaka problem för veterinärer och djur -
ägare. LIFs förhoppning är att längre fram
hitta ett nytt system för prisinformation
på Fass.  ■

Giftig ört för hästar okänd
av många

❘❙❚ Djurskyddsenheten på länsstyrelsen i
Skåne fick i början av augusti in en an -
mälan om växt av en giftig ört i en häst-
hage, skrev Helsingborgs Dagblad den 
10 augusti. Växten heter stånds och är 
en flerårig ört, med en stjälk som kan 
bli en meter hög, flikiga blad och skarpt

gula blommor som växer i klungor. Örten
har spritt sig mer och mer under senare
år. Den trivs på mager gräsmark, med
mycket sand och grus i.

– Örten är giftig för hästar. Hästar kan
till och med dö om de äter av växten. 
Det är många som inte känner till det,
säger djurskyddsinspektör Elin Gullander
till Helsingborgs Dagblad.

Växten är lika giftig i färskt som i torkat
skick, i hö. Färska stånds smakar beskt
och hästar undviker den därför. När väx-
ten torkat försvinner den beska smaken
och då ökar risken att hästen äter av
örten. Stånds innehåller levertoxiska 
pyrrolizidinalkaloider. Dessa kan orsaka
akuta dödsfall och kan ha en inkubations-
tid på flera månader om hästen ätit hö
som innehållit växten. Symtomen är kolik -
artade och slingerlika, varför de lätt miss-
tolkas. Tar man bort växten bör man bära
skyddshandskar. Känsliga hästar som 
lägger sig på växten kan få brännskador
på kroppen.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Pinor Art Illustration 2009/08
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På initiativ av riksdagsledamöterna
Birgitta Ohlsson och Barbro Wester -
holm, (båda fp), anordnades den 
1 juni ett seminarium i riksdagen
om sällskapsdjurens betydelse för
folkhälsan. Medarrangör var orga-
nisationen Manimalis, som passade
på att samtidigt presentera sin nya
Manimalisrapport.

Att djurens betydelse för folkhälsan
väcker stort intresse blev tydligt i riks -
dagens andrakammarsal den 1 juni, när
folkpartiets och Manimalis seminarium
ägde rum. Plenisalen var fullsatt, och
SVT24 direktsände evenemanget över
hela landet. 

– Sällskapsdjuren är familjemedlem-
mar i många svenska familjer, men ändå
är Sverige ett u-land i att använda djur i
vård och omsorg, sade Birgitta Ohlsson
(fp) i sitt inledningsanförande. Hon fick
stöd av Barbro Westerholm (fp) som
konstaterade att djur ger en ökad social
dimension till exempelvis äldreboenden.
Allt oftare efterfrågas djurkontakt för att
stimulera de boende. Internationellt finns
många studier med positiva erfarenheter
av såväl hund som katt och till och med
höns. Erfarenheter från t ex demens -
boende visar att patienter som får djur-
kontakt blir mer rörliga, mindre aggres-
siva, minskar sitt läkemedelsbehov etc.

I den svenska vårdapparaten finns 
en inbyggd misstänksamhet mot djur i 
vården, fortsatte Westerholm. Ofta lyfts
arbetsmiljöproblem fram, medan per -
sonalen på de vårdinrättningar som
använt djur är betydligt positivare. ”Det
ordnar vi på plats” är en vanlig kom-

mentar när t ex hundrädsla eller allergi
kommer på tal, berättade hon. Även
befarade djurskyddsproblem är starkt
överdrivna eftersom många av de hun-
dar och katter som används är personal -
ägda. Det finns vidare alltid en ansvarig
skötare för djur som tillhör vårdboendet
eller patienterna.

MANIMALISRAPPORTEN
Margareta Håkansson är sjukgymnast,
doktorand vid Göteborgs universitet
och delförfattare av Manimalis rappor ten.
Hon presenterade fakta och reflektioner
från rapporten, som är en sammanställ-
ning av aktuell statistik kring sällskaps-

djur i Sverige men även sammanfattar
aktuell forskning inom ”human–animal
bond”. 

Djurkontakt är en grundläggande
mänsklig rättighet och ett sätt att minska
onödig ohälsa, konstaterade hon. I
Sverige finns enligt de senaste beräk-
ningarna ca 1,3 miljoner katter, ca 
730 000 hundar och knappt 300 000
hästar, fortsatte Margareta Håkansson.
Därtill kommer ca 500 000 hushåll som
har mindre djur typ gnagare, fåglar eller
reptiler. Katt, hund och övriga smådjur
omsatte 2008 ca 8,7 miljarder kronor
bara i Sverige, varav 2,3 miljarder för vete-
rinärtjänster och djurmediciner. Häst -

Bättre folkhälsa med sällskapsdjur
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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Sällskapsdjuren är familjemedlemmar i många svenska familjer, men ändå är Sverige ett
u-land i att använda djur i vård och omsorg, sade Birgitta Ohlsson.
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sektorns omsättning samma år låg på
imponerande 45 miljarder kronor.

Folkhälsoinstitutet släppte 2008 en
rapport där man bland annat konstate-
rar att för unga kvinnor är djur särskilt
hälsofrämjande, berättade Håkansson.
Epidemiologiska studier från andra län-
der visar dessutom att hundägare har
mer aktiv livsstil, bättre hälsotillstånd,

lägre medicinkonsumtion och söker
läkare mindre ofta än icke hundägare.
Hundar motiverar också till motion 
vid behandlingsprogram mot fetma och
övervikt. Sällskapsdjur är över huvud
taget ofta motiverande faktorer till aktivi-
tet och träning för människor som sak-
nar egen motivation för hälsobeteende,
sade hon.

VETENSKAPLIGA STUDIER
Seminariet gav många exempel på fram-
gångsrik användning av djur inom 
vård och omsorg. Från Tyskland kom
Marietta Schulz, docent i psykomoto-
risk rörelseterapi och numera lärare i
ridterapi för autistiska barn. Barn byg-
ger upp relationer genom tillit till sin
”kompis”, som i detta fall är hästen. De
autistiska barnen lär sig genom en icke-
verbal dialog. De samlar inre bilder av
djurets beteenden som kopplas till den
egna situationen. Ridterapin blir på det
sättet ett mycket användbart verktyg för
inlärning hos barn med autism, sade hon.
Samtidigt är det viktigt att välja rätt häs-
tar, som är lugna och tål de ljud autistiska
personer avger, fastslog Schulz. Men rid-
passen kan bli terapi för hästen också,
om den annars skulle ha varit inaktiv.

Dennis Turner, ordförande för orga-
 ni sa tionen IAHAIO (International
Association of Human-Animal Inter -
action Organizations) och professor vid
Azabu-universitetet i Japan, sammanfat-
tade den internationella forskningen om
hälsoeffekter av att umgås med sällskaps -
djur. Mycket finns idag dokumenterat
inom detta område, men den svenska
forskningen lyser med sin frånvaro. En
som ändå tittat på dessa samband är
Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i djur-
fysiologi vid SLU. När hon studerade
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Djurkontakt är en grundläggande mänsklig rättighet och ett sätt att minska onödig
ohälsa, konstaterade Margareta Håkansson, delförfattare av Manimalisrapporten. 

www.svk-xray.com  info@svk-xray.com
Tel 08-96 85 00  Fax 08-96 70 00

Röntgenapparater • Analoga och Digitala Framkallningsmaskiner • Digitala system • Undersökningsbord • Film • Kemi • Kassetter • Service • Utbildning med kursverksamhet • Röntgentillbehör

SVK Röntgenteknik utökar sitt sortiment med nya digitala förnuftiga
lösningar i alla prisklasser för en bättre ekonomi för veterinärer.

Vi har specialiserat oss på röntgen och röntgentillbehör. Om- eller
nybyggnad av röntgenrum har vi iordningställt åt kunder i många år.

I vårt omfattande sortiment finner du både analoga och digitala
systemlösningar. Miljövänlig kemi och film. Tillbehör för både analog
och digital bildbehandling till exempel raster, kassetter, film och film-
märkare.

Service, support och utbildning till vårt sortiment står vi alltid till-
hands med.

På vår webbsida www.svk-xray.com hittar du mer information
om våra produkter. Under rubriken ”Digitala System” hittar du flera
förslag på digitala lösningar.

Utökat sortiment
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mekanismerna bakom djur i vården såg
hon att man får samma fysiologiska
effekt vid djurkontakt som vid massage,
nämligen frisättning av oxytocin. Oxyto -
cinet spelar en central roll för den lug-
nande effekt som ses vid t ex digivning,
men har även en mängd andra positiva
egenskaper. Så sänker det t ex puls och
blodtryck, minskar smärta, stimulerar
läkning och tillväxt, ökar välbefinnande
och minskar stress, minskar rädsla och
ökar social interaktion. Och i samspelet
mellan djur och människa får båda par-
terna samma positiva oxytocinpåslag vid
kontakt med varandra.

FÖRSMAK AV IAHAIO-
KONFERENSEN
Seminariet bjöd på flera andra tanke-
väckande föredrag, och den intresserade
kan se dem alla på svtplay.se under

avdelningen ”24 direkt” och rubriken
”Bättre folkhälsa med sällskapsdjur”.

Hela arrangemanget var dock bara en
försmak av den stora internationella
IAHAIO-konferens som anordnas i
Stockholm 2010. Den 1–4 juli nästa år
samlas världseliten inom ”human–ani-
mal bond” för att utbyta erfarenheter och
forskningsresultat, och värd är svenska
Manimalis under ledning av veterinär
Ulla Björnehammar. Hon välkomnade
alla intresserade till evenemanget och
upprepade att det är en mänsklig rättig-
het att de människor som vill och kan
ska få ha kontakt med djur. Det ska inte
ske på bekostnad av djuren och inte på
bekostnad av människor som inte kan
umgås med djur, utan genom att vi får
ett samhälle där djur och människor kan
fungera sida vid sida, underströk hon.

SVT lär få anledning att återkomma

till IAHAIO-konferensen, som kanske
kan minska Sveriges u-landsstatus beträf-
 fande kunskap om interaktion mellan
djur och människor.  ■
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Bland övriga föredrag märkets Margareta Pantzar, ordförande för Svenska Service- och Signalhundsförbundet. Tillsammans med sin 
servicehund Maxi berättade hon om hur hundar kan öka livskvaliteten för personer med funktionshinder.

Spara tid och pengar 
med välslipade verktyg!

Slipning saxar och skär 70:-

Oster A5 & skär - 1392:-
Köp nu! Bonus värda 205:-

Ange annons!

www.lyckliga.nu
Lyckliga Fåret Skärsliperi

Prästavägen 254, 263 91 Höganäs
042-722 83
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Innehållet i ett histo-
riskt ståndkärl för
veterinärmedicinskt
bruk har in spirerat
författaren till en
granskning av pre-
paratets beståndsdelar
och hur det var tänkt att användas.
Namnet ”Electuar. pro pecorib.”
eller ”Mos för boskap” är missvi-
sande, då blandningen var avsedd
mot kvarka hos häst. Frågan är om
ingredienserna gjorde mer skada än
nytta på djuren.

Detta är meddelande nr 117 från
Rådet för veterinärhistorisk och 
biografisk forskning.

Det aktuella ståndkärlet (Figur 1), som
ursprungligen kommer från apoteket
Enhörningen i Stockholm, har överläm-
nats som gåva till författaren från apote-
kare och Farm Dr hc, Stig Ekström,
verksam vid Medicinhistoriska museet i
Uppsala. Ett kärl med samma märkning
finns också på Veterinärhistoriska museet
i Skara (acc nr 02497.000: ”Ståndkärl av
brunt glas med lock av samma material
(tom).” Etikettens text kan översättas
enligt följande: Electuar. (= electuarium)
= mos, pro = för, pecorib. (= pecoribus) =
boskap. Alltså helt enkelt ”Mos för
boskap”.

FANNS MED I APOTEKS-
BLANDNINGAR 1937
I ”Samling av benämningar vilka må jäm-
 likt § 10 i apoteksvarustadgan åsättas
apoteksvara för angivande av dess art och

sammansättning” från 1937 kan man
hitta den komposition som var aktuell
för innehållet i det avbildade kärlet
(Tabell 1). 

Det är ganska förvånande att boskaps-
 teriak eller kvarkmos med den aktuella
sammansättningen fanns kvar så sent
som 1937 i gångbara blandningar från
apoteken i Sverige. Att sådana bland-
ningar var vanliga under 1700-talets
senare del och långt in på 1800-talet
visar samtida veterinärmedicinska hand-
böcker.

HERNQUISTS REKOMMENDA -
TIONER VID QUARKA
Det är inte förvånande att Hernquists
Sjukdomslära (1) från senare delen av
1700-talet tar upp flera av de aktuella
ingredienserna i behandlingsförslagen
för ”Quarka”. Han nämner som bote-
medel för kvarka följande ingredienser
som ingår i det aktuella kvarkmoset:
svavelantimon, dyvelsträck, enbärsmos,
anisolja och kamfer.

I den strax efter Hernquists död pub-

licerade första svenska veterinärfarma-
kopén, Pharmacopoea veterinaria, från
1809 (3) finns såväl ”Spitsglas, Rå spits-

Funderingar kring ett ståndkärl
märkt ”Kvarkmos”
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LARS-ERIK APPELGREN, professor emeritus*

FIGUR 1. Ståndkärl från apoteket Enhör-
ningen i Stockholm.

Tabell 1. SAMMANSÄTTNING AV ”ELECTUARIUM PRO PECORIBUS, BOSKAPSTERIAK, KVARKMOS” ENLIGT

BESKRIVNING FRÅN 1937 AV GÅNGBARA BLANDNINGAR FRÅN APOTEKEN I SVERIGE. TERIAK ÄR URSPRUNGLIGEN

MEDEL MOT GIFTIGA DJURS BETT, SENARE ETT SLAGS ”UNIVERSALMEDEL” MED MÅNGA OLIKA KOMPOSITIONER.

Latinskt namn Svensk översättning Antal delar

Aetheroleum anisi Anisolja 1 del
Asa foetida (pulver nr 20) Dyvelsträck 1 del
Camphora (pulver) Kamfer 1 del
Sulfur sublimatum Svavelblomma 5 delar
Stibii trisulfidum Antimontrisulfid (spetsglans) 6 delar
Kalii nitras (pulver nr 20) Kaliumnitrat (= salpeter) 8 delar
Fructus juniperi (pulver nr 20) Enbär 25 delar
Semen foeni graeci (pulver nr 20) Bockhornsfrö 20 delar
Glycerinum Glycerin 15 delar
Syrupus sacchari Sockersirap 18 delar
Blandas
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glas” (Antimonum crudum) som ”Spets -
glas lefwer” (Hepar Antimonii) upptagna,
båda med indikationen kvarka. Dose -
ringen anges till en respektive två lod till
häst. Ett lod enligt svensk medicinalvikt
1668–1863 är 14,83 gram. Monografin
för ”Spitsglas” nämner även ”spring-
orms”-  behandling.

VETERINÄRINSTITUTETS 
REKOMMENDATIONER
Lärarna vid Veterinärinstitutet utvecklade
Hernquists rekommendationer mot
kvarka. 60 år senare (1868) finns följande
skrivet i Lundbergs Beskrifvning öfver
Husdjurens Sjukdomar: 

”För den godartade quarkan är ingen
annan behandling af nöden, än att de
sjuke hållas inne i varmt stall, wäl
betäckas, och om håren äro stripiga, 1–2
gånger om dagen frotteras med halm -
wiskor, att de answällda körtlarna hållas
warma derigenom att fårskinn, yllelap-
par eller blånor ombindas och att djuren
få litet kräksalt eller spetsglans om hos-
tan är hård, sträf och smärtsam...” I en
fotnot konstaterar författaren: ”S k quark-
 pulver, som från apoteken utan recept
försäljes, är oftast af intet wärde” (9).

Men spetsglansen (Figur 2) eller anti-

montrisulfid och enbär fanns alltså 
fortfarande kvar i professor Lundbergs
terapi förslag. I de i boken särskilt
beskrivna recepten för kvarka, återfinns
bara enbär. Nytillkomna ingredienser är
kräksalt (som också är en antimonföre-
ning), arsenik, rävkaka och kalmus.

Knappt 30 år senare (1892) anges föl-
jande om kvarka i Praktisk handbok i
husdjurens sjukdomar av Vennerholm &
Svensson (12): ”Vid ett normalt förlopp
af sjukdomen, utan komplikationer, lig-
ger största vikt på, att djuren få frisk luft
utan drag, lättsmält foder... Medika men-
 ter böra ej ingifvas. S k kvarkpulver göra
ingen nytta, men göra säkert skada, om
de på grund av hästens svårighet att svälja
komma i lungorna”. Vennerholm och
Svenssson spetsar till den tidigare av
Lundberg utfärdade varningen för
kvarkpulver med att påpeka att ingiv-
ningen kan medföra risk för aspirations -
pneumoni och slår fast att ”Medika men-
 ter böra ej ingifvas” (12).

PRAKTISERANDE 
VETERINÄRERS SYN
I en bok från 1917, skriven av bland
annat en generalstabs- och en distrikts-
veterinär, diskuteras öppnandet av kvark-

abscesserna (Figur 3). Men författarna
ger också – trots lärarnas på Veterinär -
institutet rekommendationer – följande
råd för behandling vid kvarka: ”Det i
luftvägarna samlade slemmet löses
medelst följande blandning, varav 3
gånger dagligen en matsked strös på
fodret: 120 gram koksalt, 50 gram lak-
ritspulver, 50 gram antimon, 40 gram
pulveriserad fenkol och 40 gram pulve-
riserad altearot” (6). Antimon vid kvarka
tycks leva kvar.

VEM BEHANDLADE KVARKA 
MED ANTIMON?
Var det bara kvacksalvare eller djurägare
som köpte kvarkmoset på apoteken på
1930-talet? Förskrev även veterinärer
det aktuella kvarkmoset, som innehöll
de dubiösa ingredienser (Asa foetida och
antimonsalter) som sedan länge förkas-
tats av lärarna på Veterinärinstitutet?

1927 skriver Lindgren (8) ”numera
bru  kas spetsglans (antimontrisulfid) en -
dast i några gamla kvarkpulver och i
huskurer, i synnerhet mot sjukdomar
hos svin. Preparerad, dvs fint pulverise-
rad och slammad animontrisulfid...
användes däremot fortfarande vid den
veterinära sjukdomsbehandlingen”. 

I Tyskland tycks antimon också fin-
nas kvar för behandling av kvarka vid
den här tiden. I en ”farmaceutisk djur-
handbok” från 1931 (10) finns ett recept
som rekommenderas för kvarka (= tyska
”Druse”) där fyra av ingredienserna
(inklusive antimon) är gemen samma med
den svenska beredningen från 1937. Det
tyska receptet är en pulver  blandning,
medan det för den svenska beredningen
är fråga om ett mos.

DAGENS BEHANDLING AV KVARKA
Om kvarka ska behandlas i dag är det
endast aktuellt med antimikrobiella
medel, som har effekt mot Streptococcus
equi. Att behandling anses kunna vara
aktuell framgår indirekt av ett upprop
från SVA, ”Kvarka hos häst – ny prov-
tagningsstudie” (7). Där ställs bland
annat följande krav på hästar som ska
delta i studien: ”Ej behandlade med
antibiotika före provtagningstillfället.
Efter provtagningen kan hästen behand-
las med antibiotika om behandlande
veterinär skulle förorda detta.”
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FIGUR 2. Spetsglans från mineralsamlingen i Västergötlands museum, Skara.
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BOSKAPSTERIAK
Att det ursprungliga namnet också var
Boskapsmos eller ”Boskapsteriak” är för-
bryllande. Var det avsett att användas
som ett ”universalmedel” för boskap när
man inte visste riktigt vad man behand-
lade? 

I en översättning av en tysk lärobok
av Greve från 1819 förekommer olika
antimonföreningar med beskrivningar
om deras användning på nötkreatur (2).
Där beskrivs bland annat hur spetsglans
kan användas för att befrämja matlusten,
öka träckens av gång och utdunstningen.
Hallgren (4) skriver 1934 i en artikel att
”Detta är alltså Sven Samuelssons häst-
pulver (hade antimon och dyvelsträck
som gemensamma in gre dienser med det
nu aktuella Boskaps moset, författarens
anmärkning) som av djurägare och
kvacksalvare alltjämt används vid de
mest skilda slag av åkommor. Mest
torde det användas som s k kvarkpulver
eller vid digestionsrubbningar hos de
större husdjuren. Även som mjölkdri-
vande medel har jag hört det nämnas.
Och formeln härstammar i rätt nedsti-
gande led från en på 1700-talet levande
kvacksalvare – ett gott exempel på den
konservatism, som är ett utmärkande
drag i folkmedicin.” 

Det är inte osannolikt att sådan folk-
medicinsk konservatism kan appliceras
på användningen av kvark- eller boskaps -
mos. Kanske kände också vissa veteri -
närer trycket att ”göra någonting” och
därför inte avrådde från användning 
av kvarkmos eller kvarkpulver. Kanske

kände de sig t o m tvingade att skriva ut
det. Att det finns mystik kring sådana
förskrivningar kommenterar Hallgren
(4) beträffande Samuelsson hästpulver:
”...att allmänheten ibland ... begär ... det
ädla hästepulvret ’med fräs på’. Varmed
förstås att apotekaren vid expedierandet
slår några droppar ammoniak i påsen.”

AVSLUTANDE KOMMENTAR
Det är svårt att spekulera över om dju-
ren tillfogades reell skada med de toxiska

ingredienserna antimontrisulfid och sal-
peter, eftersom någon uppgift om dose -
ringen av det svenska kvarkmoset inte
anges. Den tyska pulverblandningen
skulle knappast ge akuta antimonför-
giftningssymtom i den anvisade dose -
ringen. Dock räcker den föreslagna tyska
blandningen till ca 24 dagars behand-
ling, varför en risk för en upplagring av
antimon i kroppen skulle ha kunnat
vara en realitet och därmed risk för för-
giftning. Antimonföreningar i samband
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FIGUR 3. Öppnande av strupgångssvulst vid kvarka (6).
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med kvarka måste anses högst dubiöst.
Däremot har det använts för avmaskning,
något som bland annat såväl Hern quist
som Viborg i Köpenhamn beskrivit. Den
förre i t ex Zoopharma cologia (5) där han
beskriver ett antimon inne hållande kvark-
 pulver enligt Apelgard (Pulvis equrom
Apel gardi) och ger kommentaren ”Äfwen
mot matskar...”. Viborg har iakttagit att
antimon i olika former fördriver inälvs -
parasiter i sina försök att titrera lämpliga
doser för olika antimonföreningar (13).

Kunskapen om antimonets antiparasi -
tära effekt tillämpas numera vid behand-
ling av leishmanios. Antimon har då
kopplats till organiska föreningar som
meglumin och natriumglukonat (11).

TACK
Ett stort tack till Stiftelsen Gösta Björk -
mans fond, Veterinärhistoriska museet i
Skara, för ekonomiskt bidrag. 
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I åtta tidigare nummer (13/01,
1/02, 13/03, 15/04, 1/06, 11/06, 
8–9/07 och 11/08) av Svensk
Veterinärtidning har Agria dels
redogjort för vilka uppgifter Agrias
skadeprövningsnämnd har och hur
den är sammansatt, dels återgett
totalt 28 av de ärenden som
behandlats av nämnden. Här
beskrivs ytterligare fyra fall som 
kan vara av intresse för smådjurs -
praktiserande veterinärer. 

INLEDNING
Agrias skadeprövningsnämnd brukar
sammanträda tre till fyra gånger per år.
Skadeprövningsnämnden smådjur består

av en ordförande som ska vara en utom-
stående jurist med domarerfarenhet, två
ledamöter från Svenska Kennelklubben,
två ledamöter från Länsförsäkrings bola -
gens förening varav en från Agria Djur -
försäkring, en ledamot vardera från
Sveriges Veterinärförbund och Svenska
Jägareförbundet samt en från SVERAK.
Agrias veterinärer är också närvarande
när nämnden sammanträder, men de har
ingen rösträtt.

Agria Djurförsäkring reglerade cirka
165 000 smådjursskador under 2008, av
dem behandlades 35 i skadeprövnings-
nämnden. Nämnden avgjorde åtta av
dessa fall till försäkringstagarens fördel. 
I de övriga 27 fallen bedömde nämnden
att Agrias skadereglering var korrekt
utförd enligt gällande försäkringsvillkor.

Under första kvartalet av 2009 har skade-
prövningsnämnden behandlat åtta små -
djursskador. I samtliga fall har ledamö-
terna gjort samma bedömning som Agria.

Försäkringstagarnas missnöje med
Agrias bedömning beror ofta på okun-
skap om villkoren. Det är alltid försäk-
ringstagarens ansvar att sätta sig in i vill-
koren för det egna djurets försäkring,
men veterinären kan vara till stor hjälp
genom att uppmana djurägaren att kon-
trollera hur försäkringsbolaget ställer sig
till ersättningsfrågan vid olika typer av
ingrepp innan större kostnader uppstår.
Förhoppningsvis bidrar följande fyra fall
till att klargöra några av Agrias villkor
och på så sätt minska risken för missför-
stånd. Villkoren i sin helhet finns publi-
cerade på Agrias hemsida (www.agria.se).

FALLBESKRIVNING, FALL 1
Bakgrund
Ärendet gäller en tik som haft veterinär-
vårdsförsäkring hos Agria sedan drygt
två månaders ålder. När hunden var näs-
tan tre år inkom en begäran om direkt-
reglering till Agria. Av journalen fram-
gick att tiken hade besvär med utdragna
skendräktigheter och att djurägaren av
den anledningen ville låta kastrera hun-
den. Tiken hade haft tre löpperioder och
för varje gång hade skendräktigheterna
blivit alltmer uttalade. Djurägaren hade
fått Galastop vet utskrivet av veterinär
och behandlat hunden med successivt
allt högre doser. Emellertid tyckte djur -
ägaren inte att behandlingen gav ett till-
räckligt bra resultat.

Agrias bedömning
Agria avvisade begäran om ersättning
för kastrationen. Enligt villkoren ersätts
kastration av tik endast vid vissa specifi-

Smådjursfall i Agrias skade-
prövningsnämnd

LOTTA GUNNARSSON, leg veterinär, specialistkompetens 
i hundens och kattens sjukdomar, VMD*

Veterinären kan vara till stor hjälp genom att uppmana djurägaren att kontrollera hur 
försäkringsbolaget ställer sig till ersättningsfrågan vid olika typer av ingrepp innan större
kostnader uppstår.
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➤ cerade sjukdomar eller skador. Eftersom
skendräktighet inte hör till de angivna
tillstånden ersätts inte kostnaderna för
operationen. Djurägaren var inte nöjd
med Agrias beslut utan ville att ärendet
skulle prövas av skadeprövningsnämn-
den.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Skadeprövningsnämnden fann att Agria
hade haft fullt stöd i försäkringsvillkoren
att inte ersätta operationskostnaderna. 

Agrias kommentar
Enligt de försäkringsvillkor som gäller
från och med första april 2009 ersätts
kastration av tik vid diabetes eller akro-
megali, livmodersjukdomar med kliniska
symtom, förlossningsskador, vaginalpro-
laps, tumörer i vagina eller äggstockar.
Förutom vid dessa sjukdomar kan det
finnas en mängd andra orsaker, exempel -
vis besvärliga skendräktigheter, till att
veterinären bedömer att det är lämpligt
att låta kastrera en tik. I dessa fall ersätter
emellertid inte försäkringen de kostnader
som uppstår utan djurägaren får bekosta
detta själv.

FALLBESKRIVNING, FALL 2
Bakgrund
Fallet rör en raskatt som förlorat sin
användbarhet som avelsdjur på grund av
ett medfött hjärtfel. Uppfödaren hade
behållit kattungen med avsikt att använda
den i avel. Hon lät veterinärbesiktiga
ungen vid drygt elva veckors ålder. Vid
den undersökningen upptäcktes inget
onor malt. Knappt ett år senare, i sam-
band med en rutinundersökning, upp-
täcktes att katten hade en förmakssep-
tumdefekt. Katten hade inga kliniska
symtom på hjärtsjukdom, men uppfö-
daren fick givetvis rådet av veterinären
att inte låta den gå i avel. Eftersom upp-
födaren hade tecknat en avelsförsäkring
begärde hon ersättning för katthonans
förlorade avelsvärde.

Agrias bedömning
Agria avvisade försäkringstagarens an -
språk på ersättning från Agria Avel Hon -
katt. Enligt villkoren från första april
2009 kan man få ersättning för förlorat
avelsvärde på grund av avelshygieniska

skäl om något av nedanstående villkor är
uppfyllt:
– Kattens sjukdom eller defekt även är
konstaterad hos helsyskon eller föräldra -
djuren.
– Kattens avkomma i minst två fall i
olika kullar och efter parning med olika
katter har fått samma konstaterade ärft-
liga sjukdom eller defekt.
– Kattens sjukdom är ett frekvent och
väldokumenterat problem inom berörd
ras i Norden.

I det aktuella fallet uppfylldes inget
av dessa villkor.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Skadeprövningsnämnden gjorde samma
bedömning som Agria och menade att
vill koren för ersättning inte var uppfyllda.

Agrias kommentar
Detta fall illustrerar tydligt att det finns
många tillfällen när det är klart olämp-
ligt att använda ett speciellt djur i avel,
men där villkoren för att försäkringsta-
garen ska kunna få ersättning för djurets
förlorade avelsvärde ändå inte uppfylls.
Det innebär inte att Agria menar att
djuret ska gå i avel utan endast att man
inte kan få ersättning i alla de fall ett
djur är olämpligt som avelsdjur. I sam-
manhanget kan det vara aktuellt att på -

minna om Jordbruksverkets föreskrifter
och allmänna råd om hållande av hund
och katt som innehåller bestämmelser
vad gäller avel. 

FALLBESKRIVNING, FALL 3
Bakgrund
Ärendet gäller en kattunge som, då den
var fem veckor och en dag gammal,
undersöktes av veterinär på grund av hälta
på ett bakben. Djurägaren gjorde anspråk
på ersättning från den avels försäkring
som fanns för kattungens mamma. Den
aktuella försäkringen, Agria Avel Hon -
katt, innefattar ett skydd för den försäk-
rade kattans ungar. Skyddet innebär att
man kan få ersättning för kostnader som
uppstår när en veterinär behandlar katt -
ungar som är mellan fem och femton
veckor gamla under förutsättning att
ungen ännu inte har levererats till ny
ägare. Försäkringen ersätter inte kost -
na der för sjukdomar och skador som
funnits före fem veckors ålder. 

I journalen hade veterinären skrivit
att katten blivit akut halt på höger bak-
ben under natten till dagen innan besö-
ket. Katten var ohalt då djurägaren gick
och la sig men halt nästföljande morgon.
Ingen visste vad som skett under natten.
Vid undersökningen konstaterades att
katten var svullen över tarsus och lite
blåfärgad i huden medialt över tarsus.

Ägaren till en raskatt som förlorat sin användbarhet som avelsdjur på grund av ett med-
fött hjärtfel ville ha ersättning för katthonans förlorade avelsvärde. Arkivbild.
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Röntgenundersökning av det aktuella
området var utan anmärkning och
djurägaren fick rådet att åka hem med
kattungen och försöka hålla den i vila.
Katten blev helt återställd utan ytterligare
åtgärder.

Agrias bedömning
Agria avvisade skadan med motivering
att det inte är klart att katten skadade sig
efter det att den fyllt fem veckor utan
det kunde lika gärna ha skett före mid-
natt den aktuella natten, det vill säga
innan det att kattungen blev fem veckor
och försäkringen trädde ikraft.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Skadeprövningsnämnden ansåg att det
var mera sannolikt att kattungen hade
skadat sig efter det att den blivit fem
veckor än innan dess. Därför rekom-
menderade skadeprövningsnämnden att
Agria skulle ersätta veterinärvårdskost-
naderna.

Agrias kommentar
Ibland kan det vara svårt att bedöma
vad som är rätt och fel när det gäller
ersättningsfrågor. Huvudansvaret för att
bevisa att en skada omfattas av försäk-
ringen ligger på försäkringstagaren.
Denna ska göra det mera sannolikt att
skadan omfattas av försäkringen än tvärt-
om. Till sist blir det ändå en bedöm-
ningsfråga och ett avvägande av vad som
är mest sannolikt. I ovanstående ärende
gjorde skadeprövningsnämnden en annan
bedömning än Agria.

FALLBESKRIVNING, FALL 4
Bakgrund
Fallet gäller två raskatter som avlivades
vid samma tillfälle. Den ena katten var
då drygt sex månader gammal och den
andra drygt tre år. Båda katterna var 
livförsäkrade hos Agria sedan cirka tre
månaders ålder. Försäkringstagaren lät
avliva bägge katterna vid samma tillfälle
och de skickades för obduktion. 

Av journalen framgick att den yngre
katten hade haft diarré i cirka en månad.
I journalen stod också att ett kullsyskon
till den yngre katten hade avlivats tidi-
gare och att obduktion visade att den
katten hade FIP. I den äldre kattens

journal stod det att han hade haft diarré
cirka en månad. Vid klinisk undersök-
ning var bägge katterna utan anmärkning.
Djurägaren hade beställt tid för avliv-
ning och avböjde veterinärens förslag
om utredning av tarmproblemen. Efter
det att obduktionssvaren för de två kat-
terna var klara sände ägaren in ansökan
om liversättning till Agria. Vid obduk-
tionerna påvisades inga förändringar
som tydde på FIP hos någon av katterna.
Däremot fanns det tecken på kronisk
inflammatorisk reaktion i grovtarmen
hos bägge två.

Agrias bedömning
Agria avvisade djurägarens begäran om
liversättning för katterna eftersom det
inte fanns något som visade att de var så
svårt sjuka att de måste avlivas. Inga 
försök till utredning eller behandling av
katternas tarmproblem hade heller gjorts.

Försäkringstagaren var missnöjd med
beslutet och överklagade till skadepröv-
ningsnämnden.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Skadeprövningsnämnden gjorde samma
bedömning som Agria och avvisade för-
säkringstagarens krav på ersättning.

Agrias kommentar
Enligt villkoren lämnar Agria liversätt-
ning om katten ”genom sjukdom insjuk-
 nar eller genom olycksfall skadas så svårt
att den dör eller enligt veterinärmedi-
cinsk expertis inte kan leva vidare och
måste avlivas”. Det finns även en speciell
regel som gäller FIP. Den innebär att
ersättning kan lämnas för katt som har
avlivats eller avlidit på grund av FIP eller
veterinärmedicinsk misstanke om FIP. I
det aktuella fallet fanns det ingen veteri-
närmedicinsk misstanke om FIP utan
katterna föreföll kliniskt helt friska.
Dessutom visade obduktionsresultatet att
ingen av katterna hade FIP. Den speciella
FIP-regeln kunde alltså inte tillämpas i
detta ärende.  

*LOTTA GUNNARSSON, leg veterinär, 
spe cialistkompetens i hundens och kattens
sjukdomar, VMD, Agria Djurförsäkring, 
Box 70306, 107 23 Stockholm.

Försäkringsbolaget avvisade ersättning för den halta kattungen, men skadeprövnings-
nämnden rekommenderade att bolaget skulle ersätta veterinärvårdskostnaderna. 

Telefonnummer till Agrias 
veteri närer under kontorstid
klockan 9–17
Smådjur: 08-588 420 90
Stordjur: 08-588 421 70

Jourtelefon för veterinärer 
vardagar till klockan 22 och 
helger klockan 10–22
Samtliga djurslag: 08-588 421 70
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NKVet kommer den
1–2 oktober att

hålla ett symposium om läkeme-
delshantering för tävlingshästar.
Mötet äger rum i Uppsala.

Vilken är din roll på symposiet? 
– Jag sitter med i organisationskom-

mittén och ska även vara moderator.
Temat för årets tvådagarssymposium är

”Use and misuse of drugs in the athletic
horse”. Vem har utbyte av att delta? 

– Alla veterinärer som arbetar med
hästar. Det här ämnet är ständigt aktuellt
med nya rön och utökat internationellt
samarbete för att få mer samstämmig
syn på dopningsproblematiken. Det har
väl knappast undgått någon att det före-
kommit flera fall inom hästsporten,
både nationellt och internationellt, som
fått stor uppmärksamhet, bland annat
mot bakgrund av olika regelverk.

– Innehållet i programmet speglar vår
ambition att hitta balansen mellan ade-
kvat behandling och otillåten dito.
Föredragen som handlar om ”grey zone
drugs” är en del av detta. Nya preparat
och behandlingsmetoder dyker ständigt
upp på marknaden.  

– På programmet finns också några
föreläsningar som handlar om nya ana-
lysmetoder och forskning kring dem.
Det kanske låter ”smalt”, men det är
värdefullt för alla som jobbar kliniskt med
hästar att känna till hur analyserna görs.

Vad har ni för dragplåster på föreläsar-
listan? 

– Självklart är alla föreläsare intres-

santa, men det är alltid roligt att presen-
tera ”nya” namn. Yves Bonnaire, Frank -
ri ke, är chef för ”Laboratoire des Courses
Hippiques in Verrières le Buisson” och
även för FEIs (International Equestrian
Federation) referenslaboratorium, med
flera uppdrag. Han är medlem i ”Euro -
pe an Horse Race Scientific Liaison
Committee”.

– Som representant för sporten kom-
mer Sven Holmberg, vice ordförande i
FEI och ledamot i den FEI-kommitté
som sysslar med ”clean sport”. Han
ersätter Arne Ljungqvist, välkänd för de
flesta som ordförande i Internationella

Olympiska Kommitténs medicinska
kommission, men också aktiv inom häst-
sportens antidopningsarbete i FEI. Arne
Ljungqvist blev tyvärr tvungen att lämna
återbud då han blivit kallad till ett IOK-
möte samma datum.

– Vi har också bjudit in Jan G Bruhn,
professor i farmakognosi vid Kalmar
Uni versitet. Han har ägnat sig åt studier
av användningen av örter inom medi -
cinen och frågor med anknytning till
detta under 30 års tid.

Utförlig information om symposiet finns
på www.sva.se/nkvet2009. ■

Några minuter med

Peter Kallings
inför NKVets symposium i oktober 

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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Den franska veterinärutbildningen
står inför stora förändringar, bland
annat för att allt fler franska ung-
domar väljer att utbilda sig utom-
lands. Men ett av förslagen till ny
utbildning kritiseras skarpt av de
franska veterinärorganisationerna,
som befarar försämrad utbildnings-
kvalitet.

För att bli veterinär i Frankrike måste
man först genomgå en tvåårig preparand-
kurs med ganska allmänt naturveten-
skapligt innehåll. Sedan följer hårda
antagningsprov ägnade att sålla ut dem
som är mest lämpade att genomgå den
egentliga veterinärutbildningen vid någon
av landets fyra veterinärhögskolor. Den
sökande till veterinärhögskolorna får
heller inte vara äldre än 21 år.

Denna veterinärutbildning var tidigare
fyraårig. Men sedan några år tillbaka har
utbildningen utökats till att bli femårig
– på grund av krav från EU. Det finns
nämligen ett EU-direktiv som säger att
veterinärutbildningen i medlemsländerna
ska vara femårig, med tanken att en ut -
bild ning från ett medlemsland ska vara
giltig i alla de övriga.

ANTAGNINGSKRAVEN AVSKRÄCKER
I praktiken krävs det alltså numera sju
års studier och att man blir antagen 
före 21 års ålder för att bli veterinär i
Frankrike. Följden har blivit att många
franska studenter väljer att utbilda sig
utomlands – framför allt i Belgien, men
även i andra grannländer. Fenomenet är,
i och för sig, inte nytt. Redan i början 
av 1990-talet hade 15 procent av de nya

veterinärerna i Frankrike utländsk utbild-
 ning. Men andelen har ökat successivt
sedan dess.

Av de 782 veterinärer som började

praktisera i Frankrike 2006 hade 41
procent utländsk utbildning och 31 pro-
cent examen från Liège i Belgien. Så här
kan det inte få fortsätta, resonerade den

Frankrike vill reformera veterinär -
utbildningen

➤

STEFAN ANDERSSON, frilansjournalist*

I praktiken krävs det sju års studier och att man blir antagen före 21 års ålder för att bli
veterinär i Frankrike.
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franska regeringen, och tillsatte en utred-
ning med uppgift att föreslå förändringar.

LIKVÄRDIG UTBILDNING
Utredningen, ledd av senator Charles
Guéné, har nyligen lagt fram sina slut-
satser. Bland annat föreslås det att EU
uppmanas utvärdera undervisningen vid
de europeiska högskolor som har veteri-
närutbildning. Tanken är att det upprät-
tas en lista över högskolor som kan anses
vara likvärdiga och vars utbildning ska
ge rätt att utöva veterinäryrket inom
hela unionen.

Faktum är att det i dag finns en upp-
sjö av utbildningar av varierande kvali-
tet. I till exempel Italien kan man utbilda
sig till veterinär vid 13 högskolor. I
Spanien finns tolv sådana högskolor.
Charles Guéné kommenterar:

– Även om vissa av dessa veterinär -
utbildningar inte har något att avundas

utbildningarna i norra Europa, finns det
andra som knappast kan anses hålla en
acceptabel nivå.

Guéné hoppas nu på att färre erkända
utbildningar ska bidra till att färre franska
studenter skaffar sig utbildning i andra
länder. Naturligtvis kan Frankrike också
öka antalet utbildningsplatser för att mot-
 verka flykten till utlandet. Men Guéné
förordar, till att börja med, enbart en
ökning med tio procent. En ytterligare
ökning av intagningen bör, enligt honom,
anstå till dess att utvärderingen av de
europeiska utbildningarna är genom-
 förd.

– Realiteten är ju att frågan måste ses
i ett europeiskt perspektiv.

Däremot föreslår Guénés utredning
omgående stora förändringar vad gäller
rekryteringen till de franska veterinär-
högskolorna. Det konkreta förslaget är
att den nuvarande tvååriga preparand-
kursen ersätts av en rekrytering direkt
efter studentexamen. Uttagningen base-
ras på betyg och på en allmän lämplig-

➤

Charles Guéné hoppas att färre erkända
utbildningar ska bidra till att färre franska
studenter skaffar sig utbildning i andra
länder.

Läs mer och anmäl dig - www.vetabolaget.se

Sårvård, steg 1      (finns platser kvar)
18 - 19 september, Borås, för anmälan ring 0220-291 91 

Reproduktion, hund och katt *
8 - 9 oktober, Knivsta, Anmälan senast 2009-08-21

Ultraljud, grund *
16 - 17 oktober, Uppsala, Anmälan senast 2009-09-03

Ögonsjukdomar, grund *
22 - 23 oktober, Strömsholm, Anmälan senast 2009-09-10

* Kurserna är godkända av SVSBoka in 2009 års 
Veterinärkongress

i din kalender!

Get together-party
4 november

Stockholms Nation, Uppsala

•
Veterinärkongressen

5–6 november
Undervisningshuset, SLU

Ultuna, Uppsala

•
Programmet presenteras på vete-

rinärförbundets hemsida

www.svf.se 

och i SVT 10 samt 12.

Välkommen!
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hetsprövning. Därefter följer en kortare
preparandkurs, som kan genomföras vid
ett stort antal franska universitet.

KRITISERAT UTBILDNINGSFÖRSLAG
Utredningen är nu ute på remiss. Ännu
har inte veterinärernas intresseorganisa-
tioner uttalat sig. Trots det har ett för-
slag till en ny form av utbildning fått
visst stöd av jordbruksminister Michel
Barnier (som nyligen avgått). Förslaget
kommer från ”Institut LaSalle”, en lant-
brukshögskola i Beauvais. Denna privata
högskola vill rekrytera ett 70-tal elever
till en fyraårig veterinärinriktad utbild-
ning, som ska följas av tre år vid någon
av de fyra veterinärhögskolorna. Rektorn
på LaSalle, Philippe Choquet, säger:

– Vi tänker oss att utbildningen skulle
innebära ett fruktbart utbyte med ele-
verna på våra linjer med inriktning mot
jordbruk och livsmedelsindustri. Men vi
befinner oss bara i ett uppbyggnads -
skede. Det närmare innehållet i utbild-
ningen kommer att bli föremål för dis-
kussioner med berörda parter.

Michel Barnier sade nyligen vid en
veterinärkongress:

– Vissa aspekter av projektet är intres-
santa och innovativa, t ex i fråga om
breddning av rekryteringen och genom
att det svarar mot landsbygdens behov.
Men det handlar inte om att skapa en ny

veterinärskola, utan snarare om att ge
tillgång till de fyra veterinärhögskolorna
på ett nytt sätt.

Men veterinärernas organisationer pro-
 testerar kraftigt. Så här säger Remi Gellé,
ordförande i fackförbundet ”Syndicat
des vétérinaires d’exercice libéral”:

– Den nya utbildningen har tillkom-
mit utan samråd med oss. Den innebär
att högskolorna ska behålla den kliniska
undervisningen, som är dyrast. Det hade
varit bättre att öka veterinärhögskolor-
nas resurser, för att ge dem möjlighet att
ta emot fler elever.

– Visst måste veterinärutbildningen
reformeras, men det får inte ske till pri-
set av sämre kvalitet. 

Och så här säger Dona Sauvage, gene-
ralsekreterare i ”L’Ordre des Vétéri -
naires”:

– Jag räknar med att högskolorna och
de utövande veterinärernas organisatio-
ner tillsammans kommer att kunna enas
kring en utbildningsmodell och att
LaSalle-projektet i framtiden bara kom-
mer att vara ett obehagligt minne.

Men hur det blir med den saken åter-
står alltså att se.

*STEFAN ANDERSSON, frilansjournalist, 
3, avenue du Colifichet,78 290 Croissy-sur-
Seine, Frankrike.
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Den franska veterinärhögskolan i Maisons-Alfort. Enligt det kritiserade LaSalle-förslaget
skulle privatskolestudenter kunna komma in ”bakvägen” på en traditionell veterinär-
högskola via en köpt utbildningsplats.

Nyhet

För ytterligare information kontakta
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Nötkreaturspraktiserande veterinä-
rer i Sverige är mycket positiva till
förebyggande djurhälsovård. Det
visar en attitydundersökning gjord
bland svenska veterinärer under
våren 2009. Mjölkproducenterna
har i samma undersökning svarat
att veterinären upplevs som den
mest naturliga samarbetspartnern
för att förbättra djurhälsan. Veteri -
nären har nu chansen att profilera
sig med sin breda biologiska kun-
skap för att leda utvecklingen mot
bättre djurhälsa och produktions -
ekonomi. 

BAKGRUND
I Sverige finns en lång historia i att före-
bygga djursjukdomar hellre än att bota.
Hårt arbete har legat bakom framgångs-
rik utrotning av zoonoser och andra
kostsamma och smittsamma sjukdomar
inom lantbruket. Framgången har legat
i ett gott samarbete mellan lantbrukarna,
lantbrukets organisationer, näringen och
myndigheterna. Det har gett oss ett
unikt gott hälsoläge för landets nötkrea-
tur som är fria från tuberkulos, brucel-
los, leukos och IBR (infektiös bovin
rinotrakeit) samt har en mycket låg före-
komst av salmonellos och BVD (bovin
virusdiarré). 

Konsumenten kan köpa salmonella -
fria produkter och räknar mjölken som
ett mycket säkert livsmedel (3). För kon-
 sumenten är djurhälsa och djurvälfärd
viktiga, vilket gör dessa till konkurrens-

medel för lantbruksföretagen. Eftersom
även EU har anammat den nordiska
strategin och numera menar att ”pre-
vention is better than cure” (1) är det
viktigt att fortsätta med och utveckla
den svenska modellen.

UTMANING
Erfarenheten visar att det blir svårare 
att lyckas med god djurhälsa ju större
besättningarna blir. I strukturomvand -
lade besättningar hamnar djurhälso- och
djurvälfärdsfrågor allt mer i fokus. Det
sker på grund av deras stora betydelse
för lönsamheten (2), men även för att

ett fungerande smittskydd och hög
överlevnad hos kalvar och kor är en
förutsättning för att klara djurförsörj-
ningen. Det ställer höga krav på kom -
petens hos mjölkföretagarna och deras
anställda, men även hos veterinärer och
andra rådgivare.

Större enheter med fler djur på
samma ställe ökar smittspridningen och
smittorna blir svåra att kontrollera
(Figur 1). Vardagliga endemiska smittor
bland djuren kan orsaka stora problem
och leda till att företag inte klarar sin
djurförsörjning. Ett exempel är att
besättningar med hög kalvdödlighet ris-

Stort intresse för förebyggande
djurhälsoarbete bland nötpraktiker

ANNA-LENA HEGRESTAD, leg veterinär, CHARLOTTE HALLÉN-SANDGREN, leg veterinär, VMD, 
KATARINA ROTH, leg veterinär, JONAS CARLSSON, leg veterinär, VMD, MADELEINE AGNEBORG, leg veterinär,

HÅKAN LANDIN, leg veterinär, OLA SCHULTZBERG, leg veterinär, JOHAN WALDNER, leg veterinär* 

FIGUR 1. Stora strukturomvandlade besättningar och besättningar under utökning ställer
nya krav på kompetens hos såväl djurägare och personal som hos veterinären.
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➤

kerar att inte klara sin egen rekrytering
eftersom kvigorna inte räcker till. Brist
på djurförsörjning kan även ses i besätt-
ningar som har problem med klövhälsa
och/eller juverhälsa, och därmed hög
ofrivillig utslagning. Drabbade besätt-
ningar tvingas köpa in djur för att hålla
stallet fullt, vilket innebär en stor risk
för att få in nya smittor som salmonella,
digital dermatit, Streptococcus agalactiae
och RS-(respiratoriskt syncytialt)-virus. 

För att klara djurförsörjningen och
djurhälsan krävs en ändring av strategin,
där det viktigaste blir att ta väl hand om
de friska djuren och skydda dem från de
sjuka. Det behövs även fokuseras på att
se och tolka kornas beteende inom djur-
grupperna samt på att skapa de bästa
förutsättningarna för kon genom ökad
kokomfort och förbättrad stalldesign.
Både lantbrukare och veterinär måste
kunna förstå skeenden genom att nog-
grant studera djuren och ta hjälp av sta-
tistik på gårdsnivå. Först då kan vi skapa
förhållanden för djuren som minskar
både de smittsamma sjukdomarna och
produktionssjukdomarna. 

Ökad besättningsstorlek innebär även
att fler personer ska sköta djuren, vilket
ställer höga krav på god arbetsledning.
Det är en lång väg att utvecklas från
familjejordbruk till modernt mjölkföre-
tag med anställda. Dessutom tillkommer
den tekniska utvecklingen där mekani-
sering och datorisering har bidragit till
kortare tid för tillsyn per djur. 

Hur säkrar vi djurens hälsa och välfärd
på de strukturomvandlade gårdarna?

DJURHÄLSA 2012
2007 antog Svensk Mjölks styrelse en
målbild 2012, där djurhälsan är en vik-
tig del. Projektet Djurhälsa 2012 skapa-
des för att säkra tillgången till veterinär
kompetens inom förebyggande djurhälsa
för framtidens mjölkföretag och därmed
möta utmaningen att klara djurhälsan i
de växande besättningarna. I denna del
av projektet ingår också att samarbeta
med veterinärutbildningen på SLU för
att ytterligare lyfta det förebyggande
arbetet i undervisningen. Projektet Djur -
hälsa 2012 anses så viktigt för lönsam-
hetsutvecklingen inom mjölksektorn att
LRF gått in som delfinansiär.

För att täcka behovet av veterinär

kompetens i hela landet är ett nätverk
under uppbyggnad, som ska arbeta aktivt
i mjölkföretagen. De veterinärer som
in går i nätverket representerar olika vete-
 rinära organisationer, och ska kunna möta
behovet av rådgivning på de struktur -
omvandlade gårdarna. Det organisations -
oberoende nätverket kommer att presen-
teras mer i kommande nummer av SVT.

Projektet består av tre delprojekt: 
1. Attitydundersökningar. 
2. Utveckling av system för kompe-

tensutveckling på gård.
3. Utveckling av en rådgivnings-

modell för systematisk verksamhet
på gård samt underhåll av ett vete-
rinärt nätverk som jobbar enligt 
modellen. 

Faktarutan visar projektorganisatio-
nen för Djurhälsa 2012.

ATTITYDUNDERSÖKNINGAR
Under våren 2009 genomfördes attityd -
undersökningar av Landja Marknads -

ana lys AB, ett marknads analys företag
specialiserat på jordbruk. Syftet var att
undersöka attityderna kring förebyggande
djurhälsoarbete hos veterinärer respektive
mjölkföretagare. En del av läsarna som
är aktiva med nötkreaturspraktik kanske
har deltagit. Resultatet sammanfattas
enligt följande stycken.

Attitydundersökning veterinärer
Undersökningen utfördes per telefon
under mars 2009. Totalt ingår svar från
26 djurhälsoveterinärer och 109 statliga
och privata veterinärer med nötkreaturs -
praktik i de redovisade resultaten.
Resultaten för djurhälsoveterinärer kan
betraktas som en totalundersökning,
medan resultaten för de andra är en riks-
representativ urvalsundersökning bland
nötkreaturspraktiserande veterinärer.
Figur 2 visar hur stor del av arbetstiden
veterinärerna ägnar åt mjölkproduce-
rande besättningar.

De intervjuade veterinärerna är

Håkan Landin, från projektgruppen, i samspråk med en djurägare om hur 
hälsoläget i besättningen kan förbättras. 

Projektgrupp

Charlotte Hallén Sandgren (projektledare) 
Madeleine Agneborg (vice projektledare, delprojektledare delprojekt 1) 
Håkan Landin (delprojektledare delprojekt 2)
Anna-Lena Hegrestad (delprojektledare delprojekt 3) 
Ola Schultzberg
Katarina Roth 
Johan Waldner

PROJEKT DJURHÄLSA 2012
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➤ genom  gående mycket positiva till före-
byggande djurhälsovård och även mycket
intresserade av att själva arbeta med det.
Av veterinärerna önskar 67 procent att
det fanns en bra tjänst för förebyggande
djurhälsoarbete i mjölkbesättningar. På
frågan om de själva skulle vilja jobba
med en sådan tjänst svarade 69 procent
att de gärna skulle göra det och att de
även aktivt skulle sälja en sådan tjänst
till mjölkbesättningar. Drygt hälften av
de tillfrågade skulle själva vilja arbeta
mycket mer med förebyggande djur hälso -
vård än vad de redan gör. Däremot ansåg

44 procent att deras arbete är mer inrik-
tat på optimal diagnostik och behand-
ling av sjuka djur än på att förebygga
sjuk domar hos djur.

En klar majoritet, 96 procent, ansåg
att förebyggande djurhälsoarbete påver-
kar ett mjölkföretags lönsamhet positivt
och 82 procent ansåg att det är viktigt
att koppla rekommendationer om före-
byggande åtgärder för djurhälsan till lön-
samhetsförbättringar.

Frågor kring de nyutexaminerade vete-
 rinärernas kompetens visade att endast
13 procent av de tillfrågade tyckte att de

nyutexaminerade är bra på att arbeta
med förebyggande djurhälsovård, medan
hela 40 procent inte instämde. Samma
resultat blev det på frågan om de ny  -
utexaminerade veterinärerna är bra på
praktiskt kliniskt arbete i mjölkproduk-
tionen, dvs endast 13 procent instämde
och 38 procent instämde inte.

Attitydundersökning mjölk-
företagare 
337 mjölkföretagare med fler än 100 kor
fick undersökningsmaterialet sig tillsänt
per post. Svarsfrekvensen var 74 procent
(258). De 258 mjölkföretagen motsva-
rar cirka 40 procent av gårdar med över
100 kor anslutna till Kokontrollen 2008
(Eva Stormvall, Svensk Mjölk, person-
ligt meddelande 2009). Fördelningen av
stall- och mjölkningssystem visas i Figur
3 och 4. 

Av de mjölkföretagare som svarade
räknar de allra flesta med att fortsätta
som mjölkbönder. Två tredjedelar har
som målsättning att effektivisera inom
nuvarande ramar de närmaste fem åren,
medan en fjärdedel räknar med att
expandera mjölkproduktionen. Man
kan dra slutsatsen att det verkligen är
framtidens mjölkföretag som ingått i
undersökningen.

Det finns ett mycket starkt generellt
stöd för förebyggande djurhälsoarbete
bland mjölkföretagare med fler än 100
kor. Så stor andel som 92 procent svarade
att ett systematiskt och förebyggande

FIGUR 2. Veterinärernas svar på frågan ”Hur stor del av din arbetstid idag ägnar du åt
mjölkbesättningar?”. I gruppen distriktsveterinärer ingår även privatpraktiserande veteri-
närer med nötkreaturspraktik.

FIGUR 3. Fördelning av olika stallsystem för mjölkkorna, andel av
de tillfrågade mjölkföretagen. En gård kan ha flera stallsystem.

FIGUR 4. Fördelning av olika mjölkningssystem, andel av de till -
frågade mjölkföretagen. En gård kan ha flera mjölkningssystem.
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djurhälsoarbete påverkar ett mjölkföre-
tags lönsamhet positivt. Mjölkföre ta gar na
anser inte att de saknar tid eller att det
kostar för mycket med förebyggande
djurhälsa. Inte heller tycker de att de
själva vet för lite i frågan. 

Det är dock viktigt för mjölkföreta-
garna att ha någon att samarbeta med
inom området. För 68 procent upplevs
veterinären som den mest naturliga sam-
arbetspartnern och veterinärens engage-
mang i djurhälsofrågor är mycket viktig
för mjölkföretagarna. En majoritet av
företagarna, 56 procent, menar att deras
vanliga besättningsveterinär är lämpad
för detta arbete.

Det är viktigt att alla som arbetar i
besättningen är engagerade i djurhälso-
arbetet tycker 92 procent av de tillfrågade
och 68 procent tycker det är viktigt att
veterinären kan engagera hela personal-
gruppen i djurhälsoarbetet. 

När det gäller frågorna om de nyut -
examinerade veterinärernas kompetens
visade lantbrukarna större förtroende.
Ändå tyckte endast en femtedel att
kompetensen var god både vad gäller
förebyggande och praktiskt arbete. Oro -
väckande nog svarade 29 procent att de
nyutexaminerade inte är bra på att arbeta

praktiskt med att bota sjuka djur och 24
procent ansåg inte heller att de är bra på
att arbeta förebyggande. En femtedel av
företagarna gav inget svar eller svarade
att de inte vet på denna fråga.

SAMMANFATTNING
Glädjande nog visade både mjölkföre -
tagare och veterinärer ett stort intresse
för att arbeta förebyggande. Veterinären
upplevs som en naturlig samarbetspart-
ner av lantbrukaren och det gäller att
fånga och förvalta det förtroendet. Vete -
ri nären har en viktig roll i arbetet att,
tillsammans med mjölkföretagaren och
de anställda, skapa bättre förutsättningar
för den enskilda gårdens mjölkproduk-
tion (Figur 5). 

Viktiga framgångsfaktorer, som fram-
hålls av mjölkföretagarna, är att alla som
arbetar på gården måste involveras i 
det förebyggande arbetet och att rekom-
men dationer om förebyggande åtgärder
för djurhälsan måste kunna kopplas till

lönsamhetsförbättringar. De vill också
gärna att den veterinära rådgivaren har
kompetens att se helheten i besättning-
en, och därmed kan ge relevanta råd om
eventuella förbättringar.

I kommande nummer av SVT pre-
senteras den systematiska rådgivnings-
modell, Hälsopaket Mjölk, som ska
kunna möta behoven i de strukturom-
vandlade besättningarna. Den ger möjlig -
het att bedöma helheten och underlättar
för veterinären i rollen som djurhälso -
rådgivare. Även projektets andra delar,
som syftar till att höja kompetensen hos
såväl veterinärer som personal på går -
darna, beskrivs. 

R e f e r e n s e r

1. European Commission. A new animal
health strategy for the European Union
(2007–2013) where ”Prevention is better
than cure”, Communication from the
Commission to the Council, the 
European Parliament, the European
economic and social committee and the
Committee of the Regions, COM 539
(2007) final. 

2. Hallén Sandgren C, Lindberg A & 
Keeling L. An assessment of the econo-
mic value of good welfare in Swedish
dairy herds. 4th International Workshop
on the assessment of animal welfare 
at farm and group level, Ghent, 
10–13 september 2008, 130.

3. United Minds. Basmätning mjölk 2007.
Mjölkfrämjandet, 2007.

*ANNA-LENA HEGRESTAD, leg veterinär,
Svensk Mjölk, Box 210, 101 24 Stockholm.
CHARLOTTE HALLÉN-SANDGREN, leg 
veterinär, VMD, Svensk Mjölk, Box 210, 
101 24 Stockholm.
KATARINA ROTH, leg veterinär, Svensk
Mjölk, Box 210, 101 24 Stockholm.
JONAS CARLSSON, leg veterinär, VMD,
Svensk Mjölk, Box 210, 101 24 Stockholm.
MADELEINE AGNEBORG, leg veterinär,
Svensk Mjölk, Box 210, 101 24 Stockholm.
HÅKAN LANDIN, leg veterinär, Svensk Mjölk,
Box 210, 101 24 Stockholm.
OLA SCHULTZBERG, leg veterinär, Svensk
Mjölk, Box 210, 101 24 Stockholm.
JOHAN WALDNER, leg veterinär, Distrikts -
veterinärerna, Vallgatan 8, 551 82 Jönköping.

FIGUR 5. Veterinären kan, genom att observera djuren, se mönster som är svåra att upp-
täcka för gårdens egen personal. Bilden visar hur det kan se ut när liggbåsen är för korta
och nackbommen fel inställd. Komforten för korna blir då mycket dålig.

Sugen på nytt jobb? På veterinärförbundets hemsida www.svf.se hittar du såväl fasta
tjänster som kortare vikariat under rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och titta redan idag!
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Förslag på nya transport-
regler för djur

❘❙❚ Jordbruksverket har tagit fram ett 
förslag på nya transportregler för djur.
Förändringarna gäller de svenska före-
skrifterna som reglerar transporter inom
Sverige. Tanken är att de ska träda i kraft
till årsskiftet 2010, men beslut tas inte
förrän medlemsländerna i EU gett sina
synpunkter, något som beräknas vara
klart just innan årsskiftet.

Ändringsförslaget handlar främst om
förenklingar och förtydliganden. Till exem-
 pel kommer fordon för djurtransporter att
kunna besiktigas hos en bilprovningssta-
tion istället för hos länsstyrelserna som i
dag. Vid omhändertagande av djur vid 
till exempel djurförbud kommer de nya
reglerna också att underlätta. Det blir
även tydligare regler för när djur inte kan
anses klara en transport av hälsoskäl.

Bland förslag på nya regler finns högre
krav på temperaturmätning för fjäderfä.
För grisar föreslås att även vuxna djur ska
ha mekanisk ventilation vid hög utomhus-
temperatur, något som i dag bara gäller
smågrisar. Man föreslår också regler för
strutsfåglar, eftersom det inte funnits
särskilda regler för det djurslaget tidigare.

Källa: pressmeddelande från Jordbruks -
verket den 7 juli. ■

Författaranvisningar för
Svensk Veterinärtidning

Ett komplett, rätt skrivet manus
har den kortaste vägen till publi-
cering. Det underlättar därför för
alla parter att författare i SVT följer
tidningens skrivanvisningar redan
från början. På veterinärförbundets
hemsida www.svf.se  finns en
kort fattad vägledning i hur redak-
tionen vill ha manus uppställda 
för att författaren ska få in dem i
tidningen fortast möjligt. Läs gärna
igenom dessa anvisningar innan du
börjar skriva en artikel. De ligger
under rubriken ”SVT” på
www.svf.se.

❘ ❙ ❚ noterat
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För att sprida mötesplatserna över
landet förlade Sällskapet Äldre
Veterinärer (SÄV) sitt årsmöte till
Västkusten den 28–29 maj i år. 
De 31 deltagarna, veterinärer 
och anförvanter, fick bland annat
besöka en fiskindustri och göra 
en skärgårdstur.

SAMLING I SMÖGEN
Redan kvällen innan mötet anlände en
del av resenärerna till Hotell Smögens
Havsbad. De mer långväga kom från
Got land, Öland, Jämtland och Skåne och
t o m från Schweiz. De tidigt anlända
hann göra ett besök på Nordens Ark, en
djurpark som arbetar för att rädda och
bevara utrotningshotade djur. Turligt
nog kom vi precis vid matningsdags och

fick se djuren, som i vanliga fall gömde
sig i buskagen, i sina rymliga hägn. Det
var utter, järv, amurtiger, snöleopard
och den otroligt vackra amurleoparden.
För ornitologiintresserade fanns ett fler-
tal olika ugglearter att titta på.

BESÖK PÅ DOMSTEIN FISKE-
INDUSTRI
Klockan ett samlades vi alla på Dom -
steins (tidigare även kallad Enghav) fiske-
 industri i Kungshamn. Domstein är nu -
mera ett norskägt företag, som arbetar
med att förädla fisk och ingår i den 
norska Domsteinkoncernen, som är note-
rad på Oslo-börsen. Det är en modern
anläggning, färdig 1995, som är byggd
för att klara alla krav på högförädlade
frysta och kylda produkter. I produk-
tionsanläggningen finns tre separata
produktionslinjer där gratänger, panerade

och förstekta produkter samt kaviar pro-
duceras. Dels görs produkter under det
egna varumärket Domstein, dels pro-
dukter under de stora matvarukedjornas
varumärken (såsom Hemköp, Willys,
ICA och COOP). De har även en pro-
duktionsanläggning i Lysekil. Företaget
har i Sverige ca 130 personer anställda
och omsätter ca 250 miljoner kronor
årligen.

MILJÖANPASSAD ANLÄGGNING 
Domstein har en miljöanpassad anlägg-
ning, vilket bland annat innebär att man
återvinner värme från frysarna till varm-
vatten och uppvärmning av lokaler.
Även i andra aspekter tar man ett ansvar
för naturen. Linfiske ger en betydligt
lägre energiåtgång än t ex trålning och
fisket är passivt, dvs man jagar inte 
fisken utan den jagar betet. Betet till lin-

Marint vårmöte med SÄV i Smögen

➤

ELISABETH RENNERFELT, leg veterinär, sekreterare SÄV*

SÄV-mötets deltagare gjorde ett studiebesök på Domsteins (tidigare kallad Enghav) fiskeindustri i Kungshamn.
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fisket återvinns av fiskrens till betes -
pellets som dessutom kan styras till vilket
fiskslag man önskar. En ytterligare för-
del är att bifångster minimeras eller 
elimineras helt vid sådant fiske.  

SÄV-besökarna fick veta vilka sorts
fiskar företaget använde till sina produk-
ter och att det mesta kommer från
Nordostatlanten. I sortimentet ingår nio
KRAV-märkta och 26 MSC-märkta 

fiskar, man har tagit en ledande roll i
miljöcertifierad fisk. Domstein kan t o m
ange fångstplats och båt på torsk- och
koljaprodukterna, vilket ger en unik
spårbarhet på produkterna. Fisket sker
med småbåtar. Varje fiskare får ta ut en
maximal kvot, det är ingen risk för
utfiskning.

De producerar också mycket kaviar
både av den svarta och den röda sorten.
Den säljs i tub och på burk. Mycket går
på export, framför allt till Tyskland och
Polen.

BESÖK PÅ FABRIKEN
Inför fabriksbesöket fick vi besökare
iföra oss skyddskläder. Den hjälpsamma
personalen visade oss runt och berättade
hur tillverkningen gick till.

För att t ex tillaga fiskgratänger
använde man stora djupfrysta block av
fisk från Norge. Dessa skars sönder i
lämpliga bitar, sås tillsattes, det hela
blandades och, om jag minns rätt, upp-
hettades först för att sedan avkylas och
djupfrysas. Därefter skedde emballering
i folie och sist i pappkartong. När det
gällde framställning av kaviar berättades
det att t ex den odlade forellen ”mjöl -
kades” på rommen.  Romsäcken centri-
fugerades så att romkornen ramlade ut,
dessa fick sedan ligga i en tunna med
saltlake. Beroende på romsort blev den
sedan antingen pastöriserad eller så till-
sattes konserveringsmedel.

Det finns också ett vegetabiliskt alter-
nativ till den vanliga kaviaren, så kallad
”Tångcaviar”. 85 procent utgörs av havs-
tång odlad och skördad utanför Nor -
mandies kust. 

Av kaviarmassan hälldes en exakt lika
stor mängd rom i varje burk, locket sat-
tes på, sedan förpackades ett visst antal
burkar i varje låda. Allt detta skedde
maskinellt på löpande band. Det var
fascinerande att se alla maskiner med
olika uppgifter. Man fick associationer till
Chaplins ”Moderna Tider”. Som avslut-
ning blev det precis som forna tiders 
julgransplundringar: vi fick varsin påse
med ”godsaker” med oss hem.

Tillbaka på hotellet hade SÄV års -
möte före middagen.  Sedan var en deli-
kat måltid uppdukad, den eminente
sånganföraren Lennart Persson tog upp
”Livet leker” och stämningen var hög.

➤

Domstein fiskar med småbåtar. Varje fiskare får ta ut en maximal kvot, det är ingen risk
för utfiskning.

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

Tel. 076 - 828 1228 . Fax +45 43521236
jeanette-saernholm@idexx.com . www.idexx.dk

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

Flexibelt system

Allercept® Screening Test 
för endast kr. 540,-*

Stora och små Allercept®
paneler från endast kr. 575,-*

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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Utanför fönstren i matsalen, som hade
en vacker utsikt över havet, vräkte reg-
net ner och det blåste rejält, enligt upp-
gift 24 m/sek. Det såg inte lovande ut
för båtutflykten dagen därpå.

BÅTRESA PÅ SOTENKANALEN
Men på morgonen hade regnet blåst
bort och vinden mojnat väsentligt, när
vi äntrade den förhyrda Hållöfärjan för
transport genom Sotenkanalen. Någon
sjögång att tala om blev det inte efter-
som vi i stort sett gick inomskärs. I
strålande sol och skön värme gled båten
fram i kanalen. Längs kanal sidorna var
det ljuvlig försommargrönska med
blommande syrener, omväxlande med
kala klippor och skär, typiska för
Bohuslän. En bit in i kanalen gjorde
besättningen fast båten för att vi skulle
kunna inta en ”fisherman’s lunch”. Det
blev allsköns smått och gott, allt för be-
rett av vår utomordentlige programma-
kare KG och hans Karin Kager. Även
förre distriktsveterinären Sigge Brunk -
vall, som hade sommarställe i närheten,

bidrog med en stor gryta ny kokt färsk-
potatis som åts tillsammans med pro-
dukter från Domstein (läs kaviar).

Vad gjorde det sen att räkauktionen
”blåste bort”, eftersom inga båtar hade
kunnat gå ut i den hårda vinden dagen
innan. Från de senaste dagarnas fångs-
ter i näten hade ovanliga djur, såsom sjö-
gurkor och dylikt, sparats i en speciell
låda. Snopet nog hade den lådan blivit
stulen. Men alla deltagarna verkade
ändå jättenöjda när vi mot kvällen
samlades i hamnen för en ”räkfrossa”.

Dagen därpå var det flera som pas -
sade på att besöka det fantastiska
muséet ”Havets Hus” i Lysekil. Sedan
bar det av hemåt. Återigen hade vi fått
angenäma minnen från ett SÄV-möte,
denna gång från Västkusten som tog
emot oss med storm men gav oss en
solig avslutning.

*ELISABETH RENNERFELT, leg veterinär,
sekreterare SÄV, Lövdalsvägen 55, 
132 41 Saltsjö-Boo.

Inför fabriksbesöket fick besökare iföra sig skyddskläder. Den hygieniskt förpackade
programplaneraren KG Linderholm ses här.
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I följande reserapport berättar 
författaren om en kurs i kött och 
köttprodukter i Lyon, och dessutom
om en konferens gällande viltkött 
i Tjeckien. Resorna var en del i den
kompetensutveckling som sker
inom enheten för köttillsyn på
Livsmedelsverket.

Köttillsynen i Sverige har, med EU-
för ord ningarnas införande, fått en ny

dimen   sion. Reglerna medger olika lös-
ningar i olika EU-länder, inom ramen
för samma lagstiftning. Det anordnas
nu utbildningar som ger utbyte av och
exempel på nationella lösningar. Som
svensk representant deltog författaren i
slutet av maj i en kursvecka i Lyon med
rubriken ”Meat and meat products”.

UTBILDNINGSATSNING INOM EU
Kursen (”workshop”) ingår i EUs ut -
bildningssatsning ”Better Training for
Safer Foods”, via Generaldirektoratet för

Hälsa och Konsumentskydd. Förutom
utbildningar inom kött anordnas även
utbildningar inom mjölk samt fisk och
musslor. 

Utöver studieinnehållet blev kursen i
Lyon en inkörsport för mig till mer kun-
skap om EU och dess arbete för livsme-
delssäkerhet. Begreppen ”DG/SANCO”
och ”Generaldirektoratet för Hälsa och
Konsumentskydd” fanns inte i min
vokabulär förut. Ett enkelt sätt för den
intresserade att hitta mer information
om detta generaldirektorat är att följa
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Reseberättelse

Lyon och Brno – med sikte på kött
BERTIL FUNCK, leg veterinär, regional veterinärinspektör*

Adel Ammar, tunisisk veterinärinspektör verksam vid dromedarslakterier, var med i EUs utbildningssatsning ”Better Training for Safer Foods”.
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➤

länken som finns på Livsmedelsverkets
hemsida, www.slv.se.

VÄRDEFULLT UTBYTE
Kursen omfattade föreläsningar, studie-
besök och diskussioner. Den går flera
gånger under året och i september får en
ny deltagare från Sverige plats på denna
workshop. 

Under vår kurs reducerades studie -
besöken från tre till två – kycklingslak-
teriet vi skulle titta på var inte igång. Vi
fick istället en DVD-baserad föreläsning
med bra exempel. Denna gav kanske
mer än besök på en enda anläggning.

Diskussionspassen hade två rubriker:
Spårbarhet och fekal kontamination. Det
sistnämnda var ett ämne där kurs leda-
ren, Richard Bonne, hade uppmärksam-
mat Sveriges nationella kontroll projekt,
som går ut på att kontrollera frekvensen
fekal kontamination på slakt kropparna 
i kylen. Genom detta kontrol leras effek -
tiviteten i företagens hygien  arbete. Vår
svenske projektledare, veterinärinspektör
Christian Berking, har fått förfrågningar
angående projektet från flera EU-länders
nationella myndigheter.

Fekal kontamination diskuterades
också med utgångspunkt från förord-
ningens text om att ”djuren ska vara
rena”. I flera medlemsländer finns system
som ger avdrag för leverantören vid göd-
selförorening, men alla upplever frågan
som svårlöst, inga heltäckande lösningar
presenterades. I Sverige är det ett uttalat
ansvar för slakteriet. Finland har nyligen
infört det system som Sverige tidigare
lämnat, nämligen att den officiella vete-
rinären ska avgöra vilket avdrag som ska
göras.

KURSENS KÄRNBUDSKAP
Det allra viktigaste ordet i diskussionerna
var Flexibility, ett budskap som kurs -
ledningen fått i uppdrag av EU-kom-
missionen att betona. Flexibilitet är ett
nyckelord för arbetet med ”hygienpake-
tet”, som den nya lagstiftningen kallas.
Ett exempel är den möjlighet som getts
beträffande nationella undantag. Ett
väldigt speciellt prov på detta är den
direktförsäljning av slaktad ren, utan
besiktning, som får ske i Fin land.

Det andra ordet var Responsibility, som
fördes fram redan i den första föreläs-

ningen. Ordet avser livsmedelsföretaga-
rens ansvar, vilket är en av grundbultarna
i hygienpaketet.

Språkmässigt var det oväntat stora
skillnader på engelskkunskaperna. Chris
från London fick ta det lugnt när han
skulle prata med Adel från Tunisien (som
var med trots att han kom från ett icke-
EU-land), men engelskan framstod ändå
som det gemensamma EU-språket.

LOKALA SPECIALITETER
Kulturellt var Frankrike en positiv över-
raskning, speciellt med tanke på den
avoghet som jag hade hört att fransmän-
nen skulle ha mot engelskan. Kanske är
detta en myt eller så har tiderna föränd-
rats. Det kom ofta fram människor och
erbjöd hjälp då man stod och tvekade i
något gathörn. När till och med en gam-
 mal tant ursäktade sin dåliga engelska,
förstod jag att avogheten var ett passerat
kapitel. 

Sista dagen avslutades med fransk
plockmat varav många lokala specialite-
ter. Detta var ett nytt inslag som gillades
av både deltagare och kursledning. Vi

hade dessutom inhandlat maten tillsam-
mans kvällen innan och fått hjälp med
att välja ostar och korvar för att ta med
hem. Detta gav ett extra plus i kanten.

AKTIVITETER FRÅN MORGON 
TILL KVÄLL
Enligt kursledningen har budgeten per
kurs minskat (totalt har dock antalet kur-
ser och budget ökat). Tidigare erbjöds
det utflykter som nu hade fått strykas,
men vi saknade dem inte. Varje dag var
full med aktiviteter och avslutades på
olika restauranger, mycket mer hann vi
inte. 

Gruppen bestod av 16 personer från
15 länder och det rådde en mycket 
god stämning. Många positiva faktorer
samverkade: kursledningen, föreläsarna,
studiebesöken och kursdeltagarna. Det
jag tyckte var negativt var de basala före-
läsningarna om lagstiftningen, där alla
byggde på likadana uppsättningar av
PowerPoint-bilder. För att ge en annan
sorts ”minneskrok” diktade jag ihop en
sång på melodin Bjällerklang som jag
fick auditoriet att sjunga vid avslutningen.
Sista versen gick så här:
But one last thing, one last thing/
and now you have to sing/
Richard told us all to see/ 
the Flexibility!

IRFGMH – ETT NYTT INITIATIV 
Från Frankrike gick färden till Tjeckien
och International Research Forum on
Game Meat Hygiene (IRFGMH). IRF-
GMH är ett nytt initiativ för att arbeta
med hygienfrågor gällande viltkött. Ur -
sprunget är det samarbete som finns
mellan Österrike, Tjeckien och Slova kien
genom ”The Central European Institute
of Wildlife Ecology”. Det nya forumet
ska vidga kontaktytan och få med hela
spektrat – från jägare och studenter till
forskare och myndigheter. Detta gav ock -
så genomslag vid konferensen ”Game

Sista dagen avslutades med fransk plock-
mat varav många lokala specialiteter. 
Detta var ett inslag som gillades av både
deltagare och kursledning.

Till salu! Röntgenutrustning
Pleromobil 303 30kW 125V 2-fas
med rotationsbroms och ljusvisir-
bländare. För mer information
ring Anna 070-398 88 38.
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➤ Meat Hygiene in Focus” i tjeckiska
Brno, den 18–19 juni, som jag fick möj-
lighet att delta i genom mitt arbete med
vilt inom Region Norr inom enheten 
för köttkontroll på Livsmedelsverket. Det
var ett intressant program med föreläsare
från Europa, Sydafrika och Nya Zeeland.

HYGIENUTBILDNINGAR 
FÖR JÄGARE
Intressant från centraleuropeiskt håll var
de nationella lagstiftningar som finns 
i bland annat Tyskland och Österrike.
Jägarna har hygienutbildningar med prov
att avlägga, liknande dem som gäller för
jägarexamen i Sverige, men helt inriktade
på hygien och köttkvalitet. Kurslittera -
tur finns utgiven på flera språk, dock
inte på engelska. För mig, mest van vid
engelskspråkig veterinärmedicinsk litte-
ratur, gav det en signal om att vi har en
del att hämta i Central europa.

FÖRELÄSARE OM REN 
Den långväga föreläsaren från Nya Zee -
land var ingen mindre än Eva Wiklund,
som egentligen kommer från Sverige,
agronom och köttforskare med rötter i
SLU. Hon har i många år forskat på
hjortdjur, bland annat ren. Hon visade
resultaten gällande viltköttets högre halt
av omättade fettsyror, vilket ger en bätt-
re hälsoprofil. En högre halt omättade
fettsyror är också relativ till köttets vilt-
smak, som minskar om djuren utfodras
före slakt. 

Som renägare gjorde jag här ett inlägg
om att renen inte borde bli ett djur som

allt mer utfodras i hägn eftersom det
strider mot konsumentens bild av renen
som ett frigående djur. Eva Wiklund har
dock visat att 50 procent av konsumen-
terna vill ha ett renkött med mildare
smak, så frågan har flera dimensioner.
Det blev även en diskussion om viltets
klassificering, där ren i Sverige och Fin -

land räknas som hägnat vilt eftersom
renen har en tydlig ägare.

NYA KONTAKTER
Nya kontakter är viktiga, och för mig
var det speciellt att få prata finska med
Maaria Hackzell som för närvarande
jobbar i Bryssel för Finlands räkning.
Kongressen blev en bra språngbräda för
det regionala projekt om interkalibre -
ring inom viltbesiktningen som Livs -
medels verket skissar på inför säsongen
2009–2010.

Slutligen ett par tips som har fungerat
som dörröppnare för mig på internatio-
nella möten och kongresser: Ta med en
liten kartbok, det ger bra kontakt att läsa
kartan tillsammans. Ta också med små
souvenirer. Det är roligt att ge bort en
liten svensk magnetälg eller något lik-
nande och det brukar alltid uppskattas!

*BERTIL FUNCK, leg veterinär, regional vete -
rinärinspektör, Livsmedelsverket, c/o Karlgrens
Slakteri, Box 820, 982 28 Gällivare.

Den långväga föreläsaren från Nya Zeeland var ingen mindre än Eva Wiklund, som
egentligen kommer från Sverige, här tillsammans med författaren.

www.drbaddaky.com

• specifik HESKA Fc-receptortest

• komplett skandinaviskt allergiprogram

• hund, katt, häst

• vägledning från veterinär dermatolog

Var trygg med dina allergipatienter
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➤

Länsstyrelsen i aktuellt län anmälde
veterinär AA för felbehandling av en
hund och bristfällig journalföring.
Veterinären bestred anmälan.

LÄNSSTYRELSENS ANFÖRANDE
Länsstyrelsen mottog en anmälan från
ett djursjukhus i länet. En hund hade
kommit in till djursjukhuset efter att
återkommande gånger behandlats av
veterinär AA för konjunktivit. När jour-
nalkopior efterfrågats fick djurägaren
handskrivna sidor samt ett i efterhand
konstruerat kvitto. 

Den 7 juni konstaterades den då sex
månader gamla valpen ha dubbelsidig
konjunktivit. Valpen behandlades av AA
med injektioner av penicillin-streptomy -
cin och dexametason i okänd dos. Den

fick också en salva med gentamycin och 
kortison, vilken eventuellt var Refobacin
(som inte säljs i Sverige, reds anmn).
Det framgår inte av journalhandlingarna
hur hunden behandlades eller hur länge.
Hunden fick sedan ytterligare injektio-
ner utan angiven dos och fem tabletter
prednisolon. Journalen innehåller inte
uppgifter om hur djurägaren skulle
dosera eller vilken styrka det var på
tabletterna. Den 28 juni återkom hun-
den till AA med konjunktivit och fick
återigen injektioner. Hunden fick då
ytterligare prednisolontabletter och ytter-
 ligare salva av samma typ. Den 30 juni
fick den ytterligare injektioner och
ögonsalvan Terracortil med polymyxin.
Hunden återkom till AA den 2 oktober
med konjunktivit på höger öga och fick
injektioner med amoxicillin och dexa-
metason i, för länsstyrelsen, okänd dos.
Hunden fick också Terracortil i okänd
dos och fyra tabletter av ett preparat
som möjligen kan tolkas vara fenylmeta-

dion-prednisolon. Journalen har ingen
notering om styrka eller dos. 

Länsstyrelsen kan inte uttala sig om
behandlingen som sådan eftersom det av
journalerna inte går att utläsa hur
behandlingen gått till. Det går inte att
utläsa hur länge hunden behandlats med
ögonsalvor och kortisontabletter och det
finns inte angivet vilken styrka prepara-
ten haft. Det är också svårt att tyda vil-
ket preparat som använts. Det finns inte
heller något noterat beträffande vilka
behandlingsråd som getts till djurägaren
eller om hunden har svarat på behand-
lingen.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Veterinär AA diagnostiserade den aktu-
ella hunden med kronisk konjunktivit
och behandlade hunden medicinskt. AA
anser att hans behandling varit lege artis
och i enlighet med veterinärmedicinska
regler. Behandlingarna ägde rum i en
tidsperiod omfattande fyra månader,

Ansvarsärende

Överbehandlade hund, sålde medicin
och journalförde inte

ansvarsärende

Lerums Djurklinik AB är en väletablerad smådjursklinik
med stabilt kundunderlag. Vi är idag en veterinär och tre
er farna djursjuksköterskor och har årligen ca 5 000 be -
hand lingstillfällen. Kliniken är centralt belägen i Lerum
cirka 2 mil utanför Göteborg och har god lönsamhet. Då
vår veterinär har för avsikt att gå i pension inom de när-
maste åren står vi inför ett generationsskifte och söker
nu en veterinär som kan ta över verksamheten.

Vi erbjuder en unik möjlighet för dig som är erfaren
smådjurs veterinär och vill bli kompanjon/delägare/ägare
i en etablerad verksamhet. Vi tänker oss att framtida
ägare arbetar sida vid sida med nuvarande veterinär
under en tid för att sedan ta över verksamheten. Verk -
samheten har stor utvecklingspotential, bl a inom häst
och andra områden. Kliniken drivs i egna lokaler, där
även bostad finns, och som kan ingå i övertagandet.

Väletablerad djurklinik säljes!

Vid intresse vänligen kontakta leg veterinär Hans Jörgen Nielsen på telefon 0706-91 25 65 för mer information.
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➤ den 7 juni till den 3 oktober, och inne-
fattade totalt sex behandlingstillfällen.
Den 6 november undersöktes och
behandlades hunden på ett djursjukhus,
där den konstaterades ha entropion och
löss. Vid tidpunkten då AA behandlade
hunden hade den konjunktivit och det
fanns inga tecken på entropion eller der-

matologiska förändringar. Det fanns
därför inte heller någon anledning att
remittera hunden till någon annan vete-
rinär. 

Efter 35 års erfarenhet och oklander-
ligt arbete vet AA vilka mediciner och
doseringar han använder. Han känner
också till medicinernas innehåll och
deras verkan. Den salva som länsstyrel-
sen inte kunnat utläsa är Refobacin. AA
använder endast prednisolontabletter
med styrkan 5 mg. Det preparat som
hunden fått den 2 oktober är fenylbuta-
zon och preparatet finns angivet i Fass
Vet. AA doserar inte efter ml. Alla medi-
ciner som ges till djurägaren ges i ett
särskilt kuvert på vilket AAs veterinär-
stämpel återfinns. På kuvertet är noterat
preparatets namn och styrka samt tid för
behandling och doseringsanvisning. AA
talar också alltid med djurägaren om
behandlingen och prognosen. Utöver
detta ger AA alltid ut sina telefonnum-
mer så att djurägaren kan kontakta
honom om oklarheter skulle uppstå eller
om tillståndet skulle försämras. Att hun-
den svarade på behandlingen visas av att
AA behandlade i tre intervaller om var-
dera två behandlingar inom en tid av
fyra månader. AA bad också djurägaren
att kontakta honom om inte hundens
tillstånd blev bättre.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket överlät den veterinär-
medicinska bedömningen till ansvars -
nämnden. Verket ville dock påpeka att
journalföringen är ofullständig. I Jord -
bruksverkets föreskrifter om journal -
fö ring och uppgiftslämnande m m före-
skrivs att en veterinär ska föra journal i
direkt anslutning till konsultationen.
Det framgår också att vid behandling
med läkemedel ska läkemedlets namn,
styrka, dosering och behandlingens längd

framgå av journalen. Uppgifterna om
läkemedelsbehandling i de aktuella jour-
nalerna är ofullständiga.

Veterinär AA har vidare angett att
han lägger medicin i ett kuvert och skri-
ver anvisningar för användningen på
kuvertet som lämnas till djurägaren.
Sådan försäljning och utlämning av läke-
 medel är inte tillåten. Vid behandling av
ett djur får veterinären vid behandlings -
tillfället lämna ut läkemedel för en
begränsad behandlingsperiod med hän-
syn till ändamålet för behandlingen och
djurägarens möjlighet att erhålla läke-
medlet från apoteket. I normalfallet får
djurägaren ett recept på läkemedlet som
sedan kan köpas på apotek. Jordbruks -
verket anser inte att det är förenligt med
gällande föreskrifter att sälja medicin på
det sätt som AA beskrivit.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Veterinär AA har, med de mediciner 
han uppgivit, övermedicinerat hunden
kraftigt. Trots att det förelegat ett okomp-
licerat inflammatoriskt tillstånd, som en
konjunktivit är, har AA använt ett all-
mänverkande potent kortisonpreparat
(dexametason) och ett potent bredspek -
trumantibiotika till en sex månader
gam mal valp. Detta är inte lege artis.
Inte heller är det lege artis att upprepade
gånger ge dexametason till en växande
valp. 

Till denna felaktiga behandling kom-
mer också att han har fört in medicin till
Sverige som inte kan köpas här och tagit
bort originalförpackningarna. Dessutom
är journalföringen bristfällig. Det rådde
därför enligt ansvarsnämndens mening
ingen tvekan om att AA varit så försum-
lig i sin yrkesutövning att han tilldelades
en erinran.

JOHAN BECK-FRIIS

Gör din litteratursökning på www.svf.se

Som medlem i veterinärförbundet har man möjlighet att utan någon kostnad ut -
föra litteratursökningar på den internationella vetenskapliga databasen Pub Med.
Logga bara in på medlemsdelen av förbundets hemsida www.svf.se, och tryck på
rubriken ”Sökning på Pub Med”. Större delen av den naturvetenskapliga världen
ligger för dina fötter, bara några tangenttryckningar bort.

Phlugan 2009
Lördagen den 7 november an-
ord    nas den traditionella Phlugan-
festen.

16:30 serveras fördrinken utanför
Aulan i Undervisningshuset. 

Efter fördrink och femte års kur-
sens spex serveras middagen på
Ultunarestaurangen. 

Klädsel: Smoking

Kostnad: Veterinärstudenter 550:–,
övriga 650:–. 

Betala in på BG 895-5981. Sista
anmälningsdatum (dvs sista inbe-
talningsdatum) är 5 oktober, men
först till kvarn... Sent inkommen
anmälan kan inte garanteras plats.

Var vänlig ange namn (+ namn
före eventuellt namnbyte), av-
 gångs år på stutis, klassnamn,
samt middagsönskemål såsom
cider eller öl till förrätten, ej svart -
soppa, vegan, vegetarian, allergier
eller liknande på inbetalningen.

Anmälningsfrågor:
alma0001@stud.slu.se

Övriga frågor:
evol0123@stud.slu.se

Hjärtligt Välkomna
önskar VMF:s Klubbverk genom
Klubbmästare Eva Olsson.
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En djurägare anmälde veterinär XX
för felbehandling av en häst, men
veterinären bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
En morgon hade anmälarens häst en
vilopuls på 60 mot normalt 30–40 och
var darrig och överaktiv. Hästen hade
dagen innan genomfört en distansritt på
fem mil och sedan vilat en natt i sin 
box. Veterinären på tävlingsplatsen hade
rekommenderat ägaren att söka veteri-
när om hästen inte var bättre dagen efter
tävlingen. 

Ägaren ringde till distriktsveterinä -
rerna och jourhavande veterinären XX
kom till stallet. Besöket blev en mycket
otrevlig upplevelse både för hästen och
för ägaren. XX talade otydligt och gick
ostadigt. Det var flera i stallet som upp-
levde honom som onykter. XX konsta -
terade att hästen behövde vätska. XX
hade inte någon rakapparat och fick
därför låna en av en annan hästägare i
stallet. När XX skulle sätta kanylen skrek
och röt han på hästen att den skulle stå
stilla, vilket fick till följd att den blev
ännu mer nervös. XX gjorde två försök
att sätta kanylen på halsens ena sida
varefter en blödning i muskeln gjorde
att svullnad uppstod. XX gjorde då för-
sök att sätta kanylen på andra sidan och
misslyckades vid två försök även på
denna sida. Han tappade kanylen i
boxen och hästägaren kände sig mycket
illa till mods. 

När XX föreslog att man skulle skära
upp en blodåder och sätta kanylen på
detta sätt ville ägaren att han istället
skulle ringa efter en kollega. Detta gjor-
des trots att hon till en början fick veta
att det inte fanns någon annan att ringa.
Hästen var under tiden spänd av upp-
ståndelsen men inte ohanterlig. Den
andra veterinären kom och satte kanylen
utan några som helst problem varpå
denne åkte igen. Hästen fick sedan 
vätska. Eftersom den veterinär som äga-
ren talat med under distansritten före -
slagit att blodprov skulle tas om hästen
inte blev bättre frågade hon även veteri-
när XX om detta. När blodprov skulle
tas skulle XX åter sätta kanyl på hästen.
XX skrek på hästen och misslyckades
igen. Sedan togs blodprov genom att XX
tryckte ut blod i ett rör.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Vid det aktuella besöket led XX av svi-
terna efter en svår influensa med hosta
och muskelvärk i axlar och rygg. Han
borde ha sjukskrivit sig men eftersom
det var jourhelg ville han ogärna för sätta
sina kolleger i den situationen. De värk-
tabletter som XX tog ger muntorrhet
och detta påverkade talet. Inga andra
djurägare som XX träffade under helgen
klagade på detta.

Djurägaren kontaktade XX per tele-
fon under morgonen och han åkte dit
direkt. När han kom till stallet föreföll
hästen vara helt frisk men enligt djur -
ägaren var den stressad och spänd. Efter
att ha undersökt hästen föreslog XX
vätskegiva och Beviplex. Orsaken till att
han inte hade rakapparat med sig var att
han lånat ut den till en kollega. Det är

möjligt att sätta kanyl utan att raka men
eftersom det fanns en rakapparat var
detta inte ett problem. XX har inte
någon gång tidigare misslyckats med att
sätta permanentkanyl men den första
kanylen var defekt och vid det andra
försöket var hästen mycket spänd vilket
resulterade i en blödning. XX beslöt 

Ansvarsärende

Kunde inte sätta intravenös kanyl
på häst

ansvarsärende

HEROFONDEN
pensionsfond för

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

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

ha varit medlem i SVF. 

Idag uppgår premien till Hero -
fonden till 200 kronor per år. 

När veterinären fyllt 60 år får inte
fler premier betalas, vilket inne-
bär att den person som vill få del
av medlen måste börja betala till
fonden senast vid 50 års ålder.

Till del  ningen beräknas på avkast-
ningens stor lek och på hur länge
veteri  nären har betalat till fonden.

Ytterligare upplysning om Hero -
fonden finns på veterinärförbun-

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

vill gå med i Herofonden.
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➤ då att det var bättre att byta sida. 
Djurägaren har missförstått XX be träf-

 fande hans anmärkning att man kan
göra ett litet snitt i huden för att komma
åt kärlet. Ägaren hade dock vid denna
tidpunkt förlorat förtroendet för honom
och eftersom en kollega förklarat sig 
villig att ställa upp vid komplicerade
ingrepp på smådjur ringde han denna
kollega. Det var en ren service till djur -
ägaren, vilket under normala omständig -
he ter är omöjligt. Kollegan och XX 
lyckades med gemensamma krafter hålla
hästen så att kollegan efter visst besvär
kunde sätta permanentkanylen. Sedan
gavs vätska och Beviplex och under tiden
pratade XX med hästägaren som inte 
då gav uttryck för någon kritik. Ägaren
frågade XX om ett blodprov skulle vara
till nytta. Detta hade han själv redan
tänkt på eftersom man inte borde träna
hästen, som var 19 år, för distansridning

om det dåvarande tillståndet inte berodde
på infektion.

Blodprovet togs direkt ur permanent-
kanylen och några ytterligare försök att
punktera kärlet gjordes inte. XX kom
överens med djurägaren att permanent-
kanylen kunde sitta kvar över dagen om
hästen skulle behöva ytterligare vätska.
Detta kan möjligen ifrågasättas men
mot bakgrund av problemen att sätta
kanylen ansåg XX att det var det bästa.
Djurägaren kontaktade XX senare per
telefon och uppgav då att hästen var
normal igen och han instruerade henne
att ta bort permanentkanylen. Två dagar
senare meddelade han ägaren per telefon
att blodprovet visade på en virusinfek-
tion som varit den troliga orsaken till
hästens problem.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg det vara svårt att

bilda sig en uppfattning beträffande vad
som sagts och gjorts då ord står mot ord.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Ansvarsnämnden hade svårt att bedöma
exakt vad som hände under behandlingen
eftersom ord står mot ord. Att misslyckas
med att sätta en kanyl är emellertid
sådant som kan inträffa utan att det kan
anses försumligt. Kanylen kunde sedan
sättas av en annan veterinär som då fick
hjälp med att hålla hästen. 

När det gäller påståendet att veterinär
XX upplevdes som onykter har han läm-
nat en förklaring till hur han kunde
komma att uppfattas på detta sätt.
Ansvars nämnden fann ingen anledning
att ifrågasätta denna förklaring och fann
därför ingen grund att rikta kritik mot
XX. Anmälan ledde inte till någon disci-
plinåtgärd.

JOHAN BECK-FRIIS
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Förmaksflimmer, ca 160–190 slag/minut.

DISKUSSION
Förmaksflimmer kännetecknas av en fullständigt
oregelbunden kammarrytm och frånvaro av p-vågor.
EKG-komplexens amplituder är generellt sett små
hos katt, vilket försvårar tolkningen. Förmaks flim mer
anses vara ovanligt hos katter och är när det före-
kommer nästan alltid kopplat till hjärtsjukdom. Hos
denna katt var förmaksflimret dessutom intermittent.

Vid behandling av förmaksflimmer bör i första
hand grundorsaken behandlas, t ex hypertrofisk 
kardio myopati (HCM). Specifik arytmibehandling 
syftar till att sänka hjärtfrekvensen och vanligen

används ß-blockare, t ex atenolol eller kalciumkanal-
blockare, t ex diltiazem. 

Eftersom ingen bakomliggande hjärtsjukdom
kunde påvisas och katten inte visade några symtom
efter några dagar ordinerades ingen behandling.
Uppföljande årliga ekokardiografiundersökningar
rekommenderas för att utesluta utveckling av HCM.

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

Behandling med NSAID till
nöt, svin, får och get

Läkemedelsverket har tagit fram
nya rekommendationer för hur
NSAID ska användas till nötkreatur,
gris, får och get vid olika sjukdoms-
tillstånd och operativa ingrepp.

Under hösten 2008 samlade Läke -
medels verket veterinära experter till en
workshop där rekommendationer för

behandling med NSAID till nötkreatur,
gris, får och get utarbetades. Rekom -
mendationen tar upp hur NSAID bör
användas vid till exempel juversjukdom,
ledsjukdom, luftvägssjukdom, gastroin-
testinala störningar, ämnesomsättnings-
sjukdom eller för att lindra smärta och
påskynda återhämtning i samband med
operativa ingrepp. 

Behandlingsrekommendationen dis-
tribueras till alla veterinärer i ett supp -
lement till Läkemedelsverkets tidskrift
”Information från Läkemedelsverket” i
mitten av september. Rekommen da tio -
nen finns även tillgänglig på Läke -
medels verkets webbplats, www.lakeme-
dels verket.se.  

läkemedel

Har du 
frågor om 
cancer?
020-222 111
Cancerfondens informations- 
och stödlinje, 
öppet mån–fre kl. 09.00–16.30. 

infostodlinjen@cancerfonden.se

Svenska Distriktsveterinärföreningen firar 100 år! 
Stockholm den 26 september 2009

• • •

Bäste DVF-medlem – Glöm inte att anmäla dig och betala in avgiften.
Se utförlig annons i Svensk Veterinärtidning nr 8-9 eller 10.
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Parasit orsakar utbredd 
dödlighet hos grönfinkar

❘❙❚ Grönfinkar har även i år drabbats av
en ökad dödlighet. SVA har under som-
maren fått in 42 döda fåglar och kunnat

konstatera att alla dessa fåglar har dött
till följd av trikomonasinfektion. Samma
parasit låg bakom dödligheten hos fink-
fåglar i Sverige under sommaren och 
hösten 2008. 

– Sjuka fåglar har svårt att äta och
dricka, de har ofta intorkat sekret på 
näbben och sitter uppburrade och 
apa tiska kort innan de dör, berättar 
Erik Ågren, biträdande statsveterinär 
och viltpatolog på SVA. 

– Med tanke på att rapporterna kom-
mer från den intresserade allmänheten
som hör av sig till SVA finns det ett stort
mörkertal av döda fåglar, säger Erik
Ågren. Eftersom det är andra året som
sjukdomen uppträder verkar den ha 
etablerat sig bland grönfinkarna i Sverige,
konstaterar SVA i en nyhetsnotis den 
28 juli.  ■

Eva Eriksson utreder djur-
skyddslagstiftningen

❘❙❚ Regeringen beslutade den 30 juli att
tillsätta landshövding Eva Eriksson som
särskild utredare för att göra en bred
översyn av dagens djurskyddslagstiftning.

Sedan djurskyddslagen infördes 1988
har den inte setts över i sin helhet vilket
gör att den idag är svåröverskådlig, skriver
Jordbruksdepartementet i ett pressmed -
delande. Forskning och erfarenhet har
gett mer kunskap om djurens behov och
beteende än man hade när den nuvarande
lagen tillkom. Det finns också djurskydds -
problem som inte har kunnat lösas med
nuvarande lagstiftning, bland annat över-
givna och förvildade djur, användning av
djur för sexuella ändamål och avel som
leder till djurskyddsproblem, skriver depar-
tementet. Utredaren ska också se över
hur djurbaserade parametrar kan mäta
välbefinnandet hos olika djurslag.

Eva Eriksson är landshövding i Värmlands
län och har tidigare varit regionråd i Västra
Götalandsregionen, riksdagsledamot (fp)
och vice ordförande i Folkpartiet. Förutom
sitt uppdrag som landshövding är Eva
Eriksson bland annat ledamot i Apoteks -
bolagets styrelse. Hon var ordförande
under många år i centrala försökdjurs -
nämnden och ledamot i Jordbruksverkets
styrelse. Hon har även tidigare varit
särskild utredare, bland annat i en utred-
ning om djurens välfärd och pälsdjurs -
näringen.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

För andra året i rad har grönfinkar drab-
bats av ökad dödlighet. 
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Ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på
ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver
en samtals partner när livet känns komplicerat. Vi lyssnar

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

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

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

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

KOLLEGIALT NÄTVERK
veterinärer stödjer veterinärer

Nätverkets medlemmar:
Namn Ort Telefon Fax E-post
Sten Berggren Trosa 0156–136 84 0156–132 34 –
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com

Ilmars Dreimanis Laholm 0430–600 72, 070 –399 69 67 – ilmars.dreimanis@dv.sjv.se
Florin Gurban-Marcu Höör 0413–290 49, 073–349 79 98 – florin.gurban@telia.com

Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – hebbe@gotanet.se
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 37

8–9/9 -09. KURS I AVTAL OCH KONTRAKT

I KLINISKA PRÖVNINGAR, Gnesta. Arr:
Läkemedelsakademin. (SVT 8–9/09)

v 38

17–18/9 -09. KURS I DJURHÄLSOARBETE

I AMS – GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER OM

KOBESÄTTNINGAR MED ROBOTMJÖLKNING,
Skara. Arr: Svensk Mjölk. 
(SVT 8–9/09)

18–19/9 -09. KURS I SÅRVÅRD STEG 1,
Borås. Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

v 39

23–24/9 -09. KURS I CT/DATORTOMOGRAFI

HUND OCH KATT, Göteborg. Arr: 
Blå Stjärnan Akademin. (SVT 6/09)

v 40

29–30/9 -09. KURS I KIDNEY DISEASE IN

CATS AND DOGS, Helsingborg. Arr: 
SweVet Piab AB (SPUV). (SVT 6/09)

1–2/10 -09. NKVET SYMPOSIUM ”USE AND

MISUSE OF DRUGS IN THE ATHLETIC HORSE”,
Uppsala. (SVT 7/09)

2–3/10 -09. KURS I RÖNTGENTEKNIK, 
-ANATOMI. Arr: VeTAbolaget. 
(SVT 2/09)

v 41

7/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN MANA-
GING URINARY TRACT DISEASE IN THE DOG

AND CAT”, Göteborg. Arr: Blå Stjärnan
Akademin, Hill’s Pet Nutrition Speaker
Tour. (SVT 7/09)

8/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN MANA-
GING URINARY TRACT DISEASE IN THE DOG

AND CAT”, SLU och Stockholm. Arr:
Hill’s Pet Nutrition Speaker Tour. 
(SVT 7/09)

8–9/10 -09. KURS I REPRODUKTION, HUND

OCH KATT, Knivsta. Arr: VeTAbolaget.
(SVT 2/09)

10–11/10 -09. SMALL ANIMAL ULTRASOUND,
MODUL 3 OCH 4, Hasselfors, Sverige. 

Arr: Improve International och 
Jan F. Andersen AB/AS. (SVT 5/09)

v 42

16–17/10 -09. KURS ”RESULTATEN ÄR TILLBAKA

FRÅN LABBET – NU DÅ?” – EN KURS I TOLKNING

AV HEMATOLOGISKA OCH KLINISKKEMISKA

PROVSVAR (HÅLLS PÅ ENGELSKA), 
Stockholmstrakten. Arr: 
Swevet Piab AB (SPUV). (SVT 2/09)

16–17/10 -09. KURS I ULTRALJUD GRUND,
SMÅDJUR, Uppsala. Arr: VeTAbolaget.
(SVT 2/09)

v 43

22–23/10 -09. KURS I ÖGONSJUKDOMAR,
GRUNDKURS, Strömsholm. 
Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

22–23/10 -09. KURS I CRACKING THE CHEST,

Göteborg. Arr: SweVet Piab AB (SPUV).
(SVT 6/09)

22–23/10 -09. KURS LINEA ALBASNITT

– VAD GÖR JAG NU DÅ?, Göteborg. 
Arr: SweVet Piab AB (SPUV). 
(SVT 6/09)

23–24/10 -09. DISEASES AND DISORDERS OF

THE FELINE URINARY SYSTEM, Göteborg.
Arr: Jamaren (alt The Swedish 
Veterinary Feline Study Group) 
(SVT 5/09)

v 44

28–30/10 -09. KURS I ANESTESI STEG 2,
HUND OCH KATT. Arr: VeTAbolaget. 
(SVT 2/09)

v 45

5–6/11 -09. VETERINÄRKONGRESSEN, ➤

 Falu Djursjukhus AB 
söker Klinikveterinär 
 
Falu Djursjukhus är ett välutrustat djursjukhus 
med tretton veterinärer, varav 6st har specialist- 
kompetens i hundens och kattens sjukdomar. 
Våra öppettider är alla dagar 08.00-22.30. 
 

Vi tar emot patienter från hela Dalarna samt angränsande län.  
Våra patienter är huvudsakligen hundar och katter men även mindre 
smådjur. Djursjukhuset ligger i Falun – mitt i natursköna Dalarna med 
närhet till natur och friluftsliv vinter som sommar. 
Vi satsar kontinuerligt på kompetensutveckling av personalen och 
servicen till våra kunder. 
 
Vi söker nu en veterinär för ett vikariat heltid med start senhösten 2009 
t.o.m 2010-09-30 med goda möjligheter till förlängning. 
Särskilt intresse för ultraljud/invärtes medicin eller ortopedi är önskvärt. 
Tillträde enligt överenskommelse. 
 
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stora möjligheter att 
vidareutveckla ditt eget intresseområde. Vi är godkänd utbildningsplats 
för specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Du kommer att 
arbeta tillsammans med ett trevligt gäng med bra sammanhållning! 
 
Mer information om oss finns på vår hemsida www.faludjursjukhus.se.  
Frågor om tjänsten besvaras av VD Yvonne Wiberg, 070-7465157 eller 
mail yvonne.wiberg@faludjursjukhus.se 
 
Välkommen med din ansökan snarast till ovanstående mailadress 
eller till Falu Djursjukhus AB, Samuelsdalsvägen 2b, 791 61  Falun. 
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Undervisningshuset, SLU, Ultuna. 
Arr: Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap och Sveriges Veterinärförbund.
(SVT 16/08)

v 47

16–20/11 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – DENTISTRY IV ORAL SURGERY

COURSE WITH WET LAB, Halmstad. Arr:
ESAVS (European School for Advanced
Veterinary Studies). (SVT 7/09)

20–21/11 -09. KURS I DERMATOLOGI STEG 1.
Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

v 48

25–26/11 -09. KURS I RÖNTGENDIAGNOSTIK

FÖR SMÅDJURSPRAKTIKER. Arr: VeTAbolaget.
(SVT 2/09)

26–27/11 -09. KURS I ANESTESIOLOGI, FÅGEL,
REPTIL, KANIN OCH SMÅ GNAGARE. 
Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

v 50

10–11/12 -09. KURS I ANESTESI STEG 3, DEL 1.
Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

INTERNATIONELLA

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

v 36

31/8–4/9 -09. 10TH CONGRESS OF

VETERINARY ANAESTHESIA, Glasgow, UK.
(SVT 4/09)

31/8–4/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – ONCOLOGY I INTENSIVE TRANING,
Lissabon, Portugal. 
(SVT 7/09)

31/8-4/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – ENDOSCOPY INTENSIVE COURSE

WITH WORKSHOPS, Giessen, Tyskland.
(SVT 7/09)

31/8-4/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – REHABILITATION AND

PHYSIOTHERAPY OF SMALL ANIMALS II,
Wien, Österrike. (SVT 7/09)

31/8-4/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – SMALL ANIMALS REPRODUCTION I 
– ESAVS & EVSSAR, Nantes, Frankrike.
(SVT 7/09)

31/8-4/9 -09. EQUINE COURSES - DENTISTRY

BASIC COURSE, Hannover, Tyskland.
(SVT 7/09)

3-6/9 -09. ETTERUTDANNINGSKURS I GASTRO-
SKOPI, AKUTTMEDISIN, FORDØYELSESSYKDOM-
MER, ERNÆRINGSLÆRE OCH TANNPLEIE,
Trondheim, Norge. (SVT 5/09)

5-6/9 -09. TANNKURS HEST, Viul, Norge.
(SVT 1/09)

5-9/9 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– NEUROLOGY I – INTENSIVE COURSE, Bern,
Schweiz. (SVT 7/09)

v 37

7–11/9 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– BEHAVIOURAL MEDICINE I, Luxemburg.
(SVT 7/09)

7–11/9 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– EXOTIC PETS MEDICINE & SURGERY COURSE

WITH WET LAB, Brno, Tjeckien. 
(SVT 7/09)

8–11/9 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

– 4-DAY PRACTICAL SESSIONS, Viul, Norge.
(SVT 1/09)

8–12/9 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– SOFT TISSUE SURGERY BASIC COURSE WITH
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➤

Tjänsten är en utbildningstjänst och vårt mål är att medverka 
till att du inom några år erhåller specialistkompetens i svinens
sjukdomar.

Vi söker dig som:
• Har en glad och positiv personlighet med hög social kompetens
• Är genuint intresserad av grisar och grisproduktion
• Har en viss fallenhet för siffror och teknik
• Tycker om att köra bil och inte räds långa arbetsdagar om

det behövs

Du skall inneha svensk veterinärlegitimation och körkort med
behörighetsklass B eller högre. Eftersom arbetet stundtals är
fysiskt ansträngande ser vi gärna att du gillar att hålla dig i
form. Vi tillämpar 6 mån provanställning.

Vidare upplysningar lämnas av leg vet Erik Lindahl, 
tel 07055-91200 alt erik.lindahl@lundens.com.

Ansökan med meritförteckning skickas till Lundens Djurhälsa,
Lundens gård, 311 93 Långås senast den 30 september 2009.

Lundens Djurhälsa arbetar bl a med veterinärmedicinsk svinrådgivning. 
Vi arbetar med svin företaget som helhet och analyserar besättningen utifrån detta perspektiv. 
Vår marknadsandel är ca 12 % av landets svinproduktion och vi expanderar nu kraftfullt.
Därför söker vi nu en 

Veterinär Lundens Djurhälsa
– Vi ser Ditt företag ur en annan vinkel

Sveriges lantbruksuniversitet 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala

Licentiat
i klinisk vetenskap, inriktning epidemiologi

Sista ansökningsdag är den 28 september 2009.
Fullständig annons finns på personal.slu.se/jobb
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WORKSHOPS, Wien, Österrike. 
(SVT 7/09)

9–12/9 -09. BEVA CONGRESS 2009,
Birmingham, UK. (SVT 3/09)

9–12/9 -09. 13TH CONFERENCE OF THE

EUROPEAN SOCIETY OF DOMESTIC ANIMAL

PRODUCTION (ESDAR) AND ANNUAL

MEETING OF EU AI-VETS, Gent, Belgien.
(SVT 10/09)

9–13/9 -09. KURS I VETERINARY CHIRO -
PRACTIC: MODULE V, Sittensen, Tyskland.
(SVT 1/09)

v 38

14–18/9 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– CARDIOLOGY COURSE I, Lissabon,
Portugal. (SVT 7/09)

19–20/9 -09. KURS I OSTEOSYNTESE, TRINN 2,
Viul, Norge. (SVT 1/09)

v 39

22–23/9 -09. SCIENTIFIC CONFERENCE ON

ANIMAL PROTECTION AND WELFARE, Brno,
Tjeckien. (SVT 6/09)

24–25/9 -09. KURS I DJURSJUKVÅRD PÅ HÄST

”EQUINE VETERINARY NURSING FOR THE

HOSPITALISED PATIENT”, Oslo, Norge. 
(SVT 10/09) 

24–26/9 -09. BRITISH VETERINARY

ASSOCIATION (BVA) CONGRESS 2009,
Cardiff, UK. (SVT 4/09)

24–27/9 -09. 11TH CONGRESS OF THE WORLD

EQUINE VETERINARY ASSOCIATION (WEVA)
arrangeras i Guarujá, São Paulo,
Brasilien. (SVT 8–9/09)

26–29/9 -09. EQUINE NUTRITION AND

TRAINING CONFERENCE, ENUTRACO 2009,
Madrid, Spanien. (OBS ändrat datum)
(SVT 16/08) 

v 40

1–4/10 -09. SEVC SOUTHERN EUROPEAN

VETERINARY CONFERENCE, Barcelona,
Spanien. (SVT 7/09)

NY 2–4/10 -09. MEDISINSK OG KIRURGISK

BEHANDLING AV GNAGERE, KANIN OG ILDER

ARRANGERAS I ADAMSTUA, Norge 
av Norges Veterinærhøgskole. 
Info: Åshild Roaldset, sevu@veths.no
eller www.veths.no 

3–4/10 -09. ORTHOPAEDIC CASE DAYS 2009
FOR EQUINE PRACTITIONERS, Weilerswist-
Mueggenhausen och Bonn, Tyskland.
(SVT 10/09)

v 41

5/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN MANAGING

URINARY TRACT DISEASE IN THE DOG AND CAT”,
Roskilde, Danmark. (SVT 7/09)

5–6/10 -09. MEDICATING SPORT HORSES FOR

EQUINE PRACTITIONERS, Bonn, Tyskland.
(SVT 10/09)

6/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN MANAGING

URINARY TRACT DISEASE IN THE DOG AND CAT”,
Vejle, Danmark. (SVT 7/09)

7–9/10 -09. 11TH INTERNATIONAL

COMPANION ANIMAL WELFARE CONFERENCE,
Budapest, Ungern. (SVT 10/09)

8–17/10 -09. INTERNATIONALLY ACCREDITED

PROGRAM TO BECOME A CERTIFIED CANINE

REHABILITATION PRACTITIONER, Mallorca,
Spanien. (SVT 6/09)

9/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN MANAGING

URINARY TRACT DISEASE IN THE DOG AND CAT”,
Norges Veterinärhögskola och Olso.
(SVT 7/09)

10–11/10 -09. TANNKURS HUND/KATT, TRINN 2,
Viul, Norge. (SVT 1/09)

v 42

14–18/10 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODUL 1 – CERVICAL, Sittensen,
Tyskland. (SVT 7/09)

NY 17–18/10 -09. KURS I TPLO – OPERA-
SJONSTEKNIKK FOR KNELEDD arrangeras i
Viul, Norge av Jan F. Andersen A/S 
i samarbete med firma Aesculap. 
Info: www.jfa-as.no.

v 43

NY 21–23/10 -09. KURS I ODONTOLOGI FOR

DYREPLEIERE, SAMLING 1(3) arrangeras i
Oslo av Norges veterinærhøgskole.
Info: Senter for etter- og videre -
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söker två klinikveterinärer till smådjurskliniken

Bergavägen 3 • 250 23 Helsingborg

Smådjur 042-168000 Jour 042-168080 • Stordjur 042-168050 Jour 042-168070

www.djursjukhus.com

Specialist i hundens och kattens sjukdomar eller motsvarande för 
tills vidare  anställning. Tjänstgöringsgrad och tillträde efter överenskommelse. 

Klinikveterinär för graviditetsvikariat, tjänstgöringsgrad 100%. Erfarenhet är
meriterande. Tillträde snarast, varaktighet i första hand till 1 september 2010,
möjlighet till förlängning finns. 

I båda tjänsterna ingår jourtjänstgöring. Vi erbjuder en stimulerande arbets miljö
med goda möjligheter till utveckling och vidareutbildning.

Välkommen med din ansökan senast 20 september 2009 till 
Ann-Charlotte Sandberg, Regiondjursjukhuset Helsingborg 
Box 22097 
250 23 Helsingborg. Märk kuvertet ”Ansökan klinikveterinär”.

För frågor om tjänsterna kontakta veterinär Ann-Charlotte Sandberg,
ann.charlotte.sandberg@djursjukhus.com, 0765-404117 eller 
klinikchef Ylva Linder, ylva.linder@djursjukhus.com, 0733-168037.
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utdanning, sevu@veths.no, 
hemsida www.veths.no 
(se annons i denna tidning)

21–25/10 -09. THE ORIGINAL BASIC

VETERI NARY CHIROPRACTIC COURSE

– MODULE I, SACROPELVIC, Sittensen,
Tyskland. (SVT 10/09)

23/10 -09. BASIC ULTRASOUND, Odense,
Danmark. (SVT 10/09)

24/10 -09. ECHOCARDIOGRAPHY II, Odense,
Danmark. (SVT 10/09)

24–25/10 -09. KURS I SPINALKIRURGI, 
Viul, Norge. (SVT 1/09)

v 44

26/10 -09. OPHTHALMOLOGY – GLAUCOMA

– RETINAL EXAM. AND DISEASES,
Odense, Danmark. 
(SVT 10/09)

26–30/10 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – NEUROPATHOLOGY – INTENSIVE

COURSE FOR PATHOLOGISTS, NEUROLOGISTS

AND MRT USERS, Bern, Schweiz. 
(SVT 7/09)

NY 27–28/10 -09. KURS I GASSANESTESI

OG SMERTELINDRING AV LABORATORIEDYR

arrangeras i Bergen, Norge av 
Norges Veterinærhøgskole. 
Info: Åshild Roaldset, sevu@veths.no
eller www.veths.no 

29–30/10 -09. THE VETERINARY CONFERENCE

”STEM CELL THERAPIES – STEPS TOWARDS

CLINICAL USE”, Leipzig, Tyskland i anslut-
ning till The World Conference on
Regenerative Medicine. (SVT 6/09)

v 45

4–8/11 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODUL 2 – THORACOLUMBAR,
Sittensen, Tyskland. (SVT 7/09)

v 46

8–12/11-09. XVITH CONGRESS OF WORLD

VETERINARY POULTRY ASSOCIATION (WVPA),
Marrakesh, Marocko. 
(OBS ändrat datum) (SVT 4/09)

14–15/11 -09. KURS I ULTRALYD ABDOMEN

HUND OG KATT, Viul, Norge. (SVT 1/09)

v 47

16–27/11 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – INTERNAL MEDICINE II, Utrecht,
Nederländerna. (SVT 7/09)

20/11 -09. ELECTROCARDIOGRAM –
INTERPRETATION, Odense, Danmark. 
(SVT 10/09)

21/11 -09. ULTRASOUND II, Odense,
Danmark. (SVT 10/09)

v 48

23–27/11 -09. EXCELLENCE IN VETERINARY
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För ytterligare upplysningar gå in på: www.stockholm.se/jobb 

www.stockholm.se/miljoforvaltningen

MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLMS STAD SÖKER

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Enhetschef
till tillverkningsenheten vid avdelningen för livsmedelskontroll. Enheten består av ca 12 medarbetare och arbetar främst med:
• kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
• riktade kontrollinsatser av livsmedelsverksamheter t.ex. animalieanläggningar, kök i förskolor
• gör dricksvattenkontroll

Klinikveterinär i    
Bohuslän!  
 

Bohusläns Smådjursklinik i Uddevalla söker veterinär med 
inriktning smådjur. Vi har ca 9 000 patienter årligen,  
övervägande hund och katt. Kliniken har höga ambitioner där 
trevligt bemötande har lika stor betydelse som högkvalitativ 
vård. För oss är modern utrustning och kontinuerlig utbildning 
en viktig del av verksamheten.  
 
Tjänsten är på 80 %, men med rätt person kan detta diskuteras.  
Du som söker bör vara social med stor servicekänsla. Du är 
med fördel specialist med inriktning på internmedicin/ultraljud, 
men även andra inriktningar är av intresse. Då kliniken befinner 
sig i ett expansivt skede söker vi dig som har erfarenhet och 
intresse att vara delaktig i klinikens vidareutveckling. 
 
Besök vår hemsida för mer information om kliniken, 
www.bosmab.se. 
 
Vid frågor kontakta VD Anders Norlinder på 0522-81778 / 
0739 793768 
Ansökan skickas via mail till anders.norlinder@bosmab.se  
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THERAPY (SMALL ANIMAL) – INTERNAL

MEDICINE AND EMERGENCY/CRITICAL CARE,
Lissabon, Portugal. (SVT 7/09)

NY 25–27/11 -09. KURS I ANESTESI OG

SMERTE BEHANDLING FOR DYREPLEIERE, 
SAMLING 1(3) arrangeras i Oslo av
Norges veterinærhøgskole. Info: 
Senter for etter- og videreutdanning,
sevu@veths.no, +47 22 59 72 40, 
hemsida www.veths.no 
(se annons i denna tidning)

26–28/11 -09. BCVA (BRITISH CATTLE

VETERINARY ASSOCIATION) CONGRESS,
Southport, England. (SVT 8–9/09)

27–29/11 -09. 15TH EUROCONGRESS

FECAVA (THE FEDERATION OF EUROPEAN

COMPANION ANIMAL VETERINARY

ASSOCIATIONS), Lille, Frankrike. 
(SVT 2/09)

v 49

30/11–4/12 -09. EXCELLENCE IN VETERINARY

THERAPY (SMALL ANIMAL) – NEUROLOGOY

AND OPHTHALMOLOGY COURSE, Lissabon,
Portugal. (SVT 7/09)

2–6/12 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON PRAC-
TICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES AND

DOGS, MODUL 3 – SACROPELVIC, Sittensen,
Tyskland. (SVT 7/09)

2–6/12 -09. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE II,
THORACOLUMBAR, Sittensen, Tyskland.
(SVT 10/09)

5–6/12 -09. KURS I OFTALMOLOGI, Viul,
Norge. (SVT 1/09)

v 51

15–17/12 -09. 11TH CONGRESS ON EQUINE

MEDICINE AND SURGERY, Genève, Schweiz.
(SVT 10/09)

v 1

6–10/1 -10. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODUL 4 – EXTREMITIES,
Sittensen, Tyskland. (SVT 7/09)

v 2

13–17/1 -10. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE III, CERVICAL,
Sittensen, Tyskland. (SVT 10/09)

v 3

NY 20–22/1 -10. KURS I ODONTOLOGI FOR

DYREPLEIERE, SAMLING 2(3) arrangeras i
Oslo av Norges veterinærhøgskole.
Info: Senter for etter- og videreut-
danning, sevu@veths.no, 
hemsida www.veths.no 
(se annons i denna tidning)

v 6

NY 10–12/2 -10. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
BEHANDLING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 2(3)
arrangeras i Oslo av Norges veterinær-
høgskole. Info: Senter for etter- og
videreutdanning, sevu@veths.no, 
+47 22 59 72 40, 
hemsida www.veths.no 
(se annons i denna tidning)

10–14/2 -10. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODUL 5 – INTEGRATED,
Sittensen, Tyskland. (SVT 7/09)

v 8

24–28/2 -10. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE IV,
EXTREMITIES, Sittensen, Tyskland. 
(SVT 10/09)

v 14

7–11/4 -10. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE V,
INTEGRATED, Sittensen, Tyskland. 
(SVT 10/09)

v 15

NY 14–16/4 -10. KURS I ODONTOLOGI FOR

DYREPLEIERE, SAMLING 3(3) arrangeras i Oslo
av Norges veterinærhøgskole. Info:
Senter for etter- og videreutdanning,
sevu@veths.no, hemsida www.veths.no 
(se annons i denna tidning)

v 16

NY 21–23/4 -10. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
BEHANDLING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 3(3)
arrangeras i Oslo av Norges veterinær-
høgskole. Info: Senter for etter- og
videreutdanning, sevu@veths.no, 
+47 22 59 72 40, 
hemsida www.veths.no 
(se annons i denna tidning)
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Sveriges lantbruksuniversitet 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala

Postdoktor
Klimatförändringen och nya virusinfektioner 
hos husdjur

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning,
forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnena anestesiologi, bild-
diagnostik, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi,
medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet
över alla djurslag.

Arbetsuppgifter: Den sökande ska kunna delta i, men även självständigt
initiera, relevant forskning kring orbivirusinfektioner hos husdjur av bety-
delse för svenska förhållanden.

Kvalifikationer: För denna anställning krävs doktorsexamen eller
utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom relevant
ämnesområde. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens
utgång. Veterinärexamen är meriterande. 

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sista ansökningsdag är den 28 september 2009
Fullständig annons finns på personal.slu.se/jobb
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McDonalds bojkottar 
okastrerat griskött

❘❙❚ Den 28 juli meddelade den multinatio-
nella snabbmatskedjan McDonalds att man
senast 2011 bara kommer att använda
griskött från okastrerade grisar i alla
restauranger i Tyskland. Fram till 2011
kommer kedjan att till sina 1 300 tyska
restauranger bara köpa kött från han -
grisar som kastrerats med bedövning,
meddelades vidare.

McDonalds talesperson i Tyskland sade i
en kommentar att koncernen nu förvän-
tar sig att tyska svinbönder ska ställa om
sin produktion till en uppfödning utan
kirurgisk kastration. Om de tyska svinupp -
födarna inte lyckas med det kommer

McDonalds att köpa sina råvaror från
andra länder där man inte utför kirurgisk
kastration, fortsatte han.

Veterinärtidningen rapporterade i nr
7/09 att ett vaccin mot ornelukt godkän-
des inom EU under våren. Om McDonalds
beslut mot kirurgisk kastration av grisar
följs av andra stora livsmedelskedjor, kan
intresset för immunologisk reglering av
grisens könsmognad bli stort i Europa.  ■

Inga nya fall av bluetongue

❘❙❚ Sommarens vaccinationer mot blue-
tongue går enligt planerna, skriver
Jordbruksverket i ett pressmeddelande
den 5 augusti. Några nya fall av smittan
har inte upptäckts.

Under sommarhalvåret vaccineras fram-
för allt får, men också en del kalvar igen
mot bluetongue. I slutet av sommaren

kom vaccinationerna igång ordentligt,
beroende på att de flesta lamm hunnit 
bli tillräckligt gamla för immunisering.
Svenska Djurhälsovården som utför 
vaccinationerna bedömer att man hunnit
igenom en tredjedel av de djur som ska
vaccineras fram till mitten av september.
Totalt ska ungefär 300000 får och nöt
vaccineras. De bedömer att de kommer
att hinna klart i god tid.

– Det är bra att vaccinationerna fort -
löper som planerat. Att vi hittade några
smittade kalvar under vårvintern visar att
smittan kan överleva vintern på detta sätt.
Det var väntat. Det är bra att vi inte har
påvisat bluetongue hos fler djur under
året. Detta stärker oss i uppfattningen att
vi med vaccination har valt rätt strategi
och vi har goda förhoppningar om att
utrota smittan, säger Bengt Larsson,
smittskydds chef på Jordbruksverket.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

PER JONSSON 0155-28 33 18
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
PIA RAZDAN 0650-54 87 37
SUZANNE SANDQUIST 0480-551 81
OLOF SKARMAN 070-747 47 64
ELÖD SZANTO 0501-101 68
MARGARETA WIDELL 018-31 50 28

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
TORKEL EKMAN 018-38 44 11

Sekreterare
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

Vice sekreterare
URSULA WENNSTRÖM 070-942 62 58

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
JOHANNA ZWENSON 0705-22 04 90

Sekreterare
RITVA KROKFORS WRETEMARK 0703-97 35 17

Kassör
ANN-MARI KJELLGREN 0761-12 71 05

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleant
ANNE BRUNBERG 0706-68 77 16

I veterinärförbundet ingår förutom dessa 
funktioner ett antal råd, kommittéer och 
nämnder. Samtliga förtroendevalda förbunds-
medlemmar listas på hemsidan www.svf.se 

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
BIRGITTA LARSSON

PATRICIA HEDENQVIST

ARJA KAUTTO

LENA MALMGREN

THOMAS MANSKE

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare  
BENGT ERIKSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
THOMAS MANSKE

Sekreterare 
ANNA HELMER

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
ARJA KAUTTO

Sekreterare
ELISABET LINDAL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER
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STOCKHOLMARE LIKSOM STORSTADSBOR världen
runt tycks älska att ha udda sällskapsdjur. Jag
drar mig till minnes en lustig historia från tiden
jag bodde i Stockholm. Min veterinärklinik fick
många förfrågningar av ormägare vars ormar inte
betedde sig som de enligt ägaren borde. 

Klok som jag är tänkte jag: ännu en
inkomstkälla! Men, kanske bäst att gå
en kurs först och jag gjorde så och
lärde mig mycket om ormar. Jag
hade aldrig träffat på en orm i
den svenska naturen och hade
kanske därför inte utvecklat
ormskräck.

På den, för den här tiden,
något udda kursen, arrangerad
av en entusiastisk ”ormfreak” till 
kollega, presenterades man för diverse
olika ormar, bland andra en boaorm, som
kan vara rätt stora. Vi kursdeltagare, vi var inte så många,
fick känna på ormar (ormar är inte slemmiga, de antar
temperatur efter omgivningen. Det känns som siden att ta
på en orm som håller rumstemperatur). Vi fick lära oss 
att känna igen de vanligaste ”sällskapsormsarterna”, vi fick
klämma på ormarna, vi fick lära oss var och vad man vid
behov in jicerar på orm (deras inre organ ligger av natur liga
skäl inte som på ”vanligt folk”). Vi fick lära
oss hur man öppnar och inspekterar mun-
nen med hjälp av en spatel, vi fick lyssna på
andning och hjärta med stetoskop etc etc.
Vi lärde oss också köns bestämning av orm!
Väldigt kul var det.

Nåja, sen skaffade vi oss en rottweilervalp och hon skulle
ju socialiseras med folk så då gick vi ut med henne titt som
tätt i folkvimlet i Stockholm. En vacker sommarkväll gick vi
till Kungsträdgården. Där fanns det gott om folk som ville
klappa och snacka lite med en valp: barnfamiljer, tonåringar,
hippisar, knarkare och knarkförsäljare. Samt poliser. 

Stämningen brukade vara vänlig och i topp åtminstone
tidiga sommarkvällar. Poliserna brukade köra in från Hamn -
gatan och parkera polispiketen en liten bit in i ”Kungsan” och
sedan promenerade de runt, sisådär sex stycken, men gick två
och två. De hade kortärmade sommarskjortor och kraftiga
överarmar med tummarna förankrade i bältena som klirrade
lite av nycklar? handbojor? eller vad vet jag? Bredbenta och

lite hjulbenta var de också… mycket
mellan benen? 

Sen kom det roliga. En lång-
hårig typ med suspekt utseende

som såg lite lagom ovårdad ut
stod lutad mot något, en

bänk eller ett staket, minns
inte riktigt, och var om -
given av ett par likadana
suspektutseende kompi-
sar, men den långhåriga
hade den här rätt stora

ormen ringlad ett varv runt
sin hals. Ormens ”svans”

hängde på hans vänstra sida
ner mot låret och huvudet
snokade lite kärvänligt på hans
kropps högra sida! En fredlig
boaorm, men ganska stor!
Tjock leken på mitten var jäm-

förbar med en kraftig mans
överarm. Det passerande

polisparet gjorde precis
som en av mina hundar
en gång gjorde. Vi var
på semester på Öland
så omgivningarna var
lite främmande för
henne. Hunden hade
tagit sig en olovandes
promenad på egen

hand och därefter med lite skyldig uppsyn, om man får till-
skriva en stackars hund mänskliga egenskaper, vänt ”hemåt”.
Hon såg mig på avstånd framför den hyrda lilla sommar -
stugan men kände tydligen inte omedelbart igen sin matte
och började skälla på mig. När hon kom närmare och insåg
sitt penibla misstag sprang hon helt enkelt förbi mig och låt-
sades att hon skällde på något annat.  

Poliserna gjorde nu som hunden, full beredskap först, men
när de såg ormen/problemet, gick de förbi och låtsades att de
ingenting såg. Jag kunde nästan höra dem vissla obesvärat. 
I annat fall hade de här killarna sannolikt åkt direkt in i 
piketen för lite närmare granskning.

MARINA VON SCHREEB I VINSLÖV

Ormen

❘ ❙❚ kåseri
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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 2009
Sverige: 1 110 kronor + moms.*
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.

*Medlemmar i förbundet har 250 kronor i rabatt

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

Jordbruksverket har fr o m den 8 juni t o m den 10 augusti 2009 utfärdat svensk
veterinärlegitimation för nedanstående personer:

• Ghassan Alkass
• Lina Bengtsson
• Jessica Bergström
• Ivona Bevanda
• James Lawrence Carmalt
• Sandra Draaisma
• Anna Edengren
• Emma Ekman
• Karin Eliasson
• Josefin Hållbus
• Thomas Januszewski
• Karin Jonasson
• Lisa Jonsson
• Ina Juhlin
• Ann-Katrin Llarena
• Sofia Munoz
• Hubert Nowakowski
• Tonje Opsal
• Emelie Pettersson
• Andreas Querengässer

• Cecilia Ramirez Vera
• Silje Rosenberg
• Axel Sannö
• Isabelle Schamschula
• Marika Sköld
• Mona Solemslie
• Ebba Suneson
• Karin Vargmar
• Josef Younan
• John Österdahl

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Födelsedagar i oktober 2009

IVAR VÅGSHOLM, Uppsala, 50 år 
den 4/10
INGEMAR NORBERG, Höör, 80 år 
den 6/10
BJÖRN STURNEGK, Härnösand, 50 år 
den 6/10
BROR MOREIN, Uppsala, 75 år 
den 7/10
LEIF HOKFORS, Örebro, 50 år den 9/10
MONIKA HÖGLUND, Hässleholm, 50 år
den 9/10
CHRISTINA SVEDBERG, Alunda, 50 år 
den 13/10
BO ERNBORG, Täby, 60 år den 27/10
KERSTIN DARENIUS, Norrköping, 60 år
den 29/10
ANITA NYMAN, Vendelsö, 50 år 
den 30/10

Avlidna

F distriktsveterinär SVEN ANDERS GUNNAR

GRIMFELT har avlidit den 29 juni 2009.
Han föddes 1923 i Haparanda, avlade
studentexamen i Härnösand 1943 och
veterinärexamen 1956. Han anställdes
som tf länsveterinär i Västernorrlands
län 1956 och som tf distriktsveterinär i
Ramsele 1958. I Åsele erhöll han tjänst
som distrikts veterinär 1959 och som
besiktnings veterinär 1960. Fr o m 1965
var han distrikts veterinär i Burträsk och
1974 i Skellefteå med stationeringsort
Burträsk. Han pensionerades 1987.

Professor emeritus SUNE PERS SON har
avlidit den 9 augusti 2009. Han föddes
1931 i Landskrona, avlade student exa -
men i Göteborg 1950 och veterinär -
examen 1960. Han disputerade 1967
och ut nämndes 1979 till professor vid
institutionen för medicin I, SLU. In
memoriam kommer att pub liceras i
SVT 12/09.

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

PERSONNOTISER

SPECIALISTKOMPETENS

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

• Lena Svendenius, odontologi

”Oh! How nice! An Espresso machine!”

11
0

8
20

0
9

SvT nr 11-09  27:Layout 1  09-08-24  10.53  Sida 62



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF005B00420061007300650072006100640020007000E50020002700570069006B007300740072006F006D0073005F0054007200790063006B0027005D0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




