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❘❙❚ ledare

Restriktiv läkemedels-
delegering nödvändig

ETERINÄRFÖRBUNDET SVARADE i slutet av augusti på en remiss från
Jordbruksverket angående delegering av djurläkemedel till mjölkko-

besättningar. Sådan delegering är idag inte tillåten, men Jord bruks -
depar tementet har uppdragit åt Jordbruksverket att se över reglerna ”för att
möjliggöra viss delegering av läkemedelsanvändning till djurhållare även
inom mjölkproduktionen”.

I sitt remissvar skrev förbundet att en modernisering av nuvarande möj-
ligheter till delegerad läkemedelsanvändning är nödvändig. Förbundet ser
positiva möjligheter i ett system med delegerad läkemedelsanvändning 
förutsatt att sådan delegering ses som ett komplement till ett långsiktigt före-
byggande djurhälsoarbete och förutsatt att delegeringen begränsas till därför
lämpliga besättningar och förutsatt att ett fungerande delegerings- och kon-
trollsystem utvecklas.

Alla diagnoser lämpar sig dock inte för delegering. Förbundet föreslår att
juverhälsa, kalvhälsa och lindrigare klövåkommor utgör lämpliga områden
för delegering. Utbildning av djurägare bör skräddarsys för ändamålet, mot-
svarande de C15-kurser som hållits för svin- och nötproducenter. Regel -
bundna besök av besättningsveterinär krävs för uppföljning och rapporte -
ring. Anslutning till någon form av hälsokontroll bör vara ett krav, t ex
Hälsopaket Mjölk eller Individjuver. Idag fungerar sällan uppföljningen till-
fredsställande för de djurägare som inte är med i en hälsokontroll.

I slutet av september lämnade Jordbruksverket sitt slutbetänkande i ären-
det till departementet. Jordbruksverket skriver att man ser möjligheter att
ändra berörda föreskrifter, vilket innebär att delegering till mjölkproduce-
rande besättningar kan tillåtas. Verket vill, liksom förbundet, begränsa dele-
geringen till ”förebyggande behandling och behandling av de vanligast före-
kommande djursjukdomarna med en väldefinierad och tydlig symtombild”.
Jordbruksverket anser också att delegering måste åtföljas av en kvalitetssäk-
rad och effektiv såväl egenkontroll som offentlig kontroll. 

Det är bra och nödvändigt att behandlingsrutinerna även för mjölkdjur
utvecklas. I dagens system finns en reell risk att djurhälsa och djurskydd blir
lidande, när det inte ses som ekonomiskt lönsamt att tillkalla veterinär för
att behandla ett enskilt djur. Samtidigt är delegerad djurägarbehandling en
kontroversiell fråga, då riskerna för missbruk är många. Ett exempel är att
tillgänglig antibiotika används felaktigt till andra diagnoser än dem djur -
ägaren fått delegeringsrätt för. I de fall djurägaren inte följer veterinärens
behandlingsinstruktioner måste därför delegeringen dras in. Delegeringen
bör omprövas varje år, liksom för svin- och nötproducenterna.

Den veterinära grunduppfattningen är att djurhälsoproblem så långt som
möjligt ska förebyggas genom avelsåtgärder, sunt foder, god 
miljö och bra skötsel. Lagstiftaren måste säkerställa att djur-
ägarens moti vation för det förebyggande djurhälsoarbetet 
inte minskar genom delegerad läkemedelsanvändning. 
När så har skett kan en välavgränsad delegering införas.

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, SVF

V

SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
BOX 12 709
112 94 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS: Kungsholms Hamnplan 7

E-POST: office@svf.se
HEMSIDA: www.svf.se
TELEFONTID: 9.00–11.30, 12.30–16.30
(MAJ–AUGUSTI: 9.00–11.30, 12.30–16.00)

KANSLI
TELEFON: 08-545 558 20
TELEFAX: 08-545 558 39

Ordförande:
KARIN ÖSTENSSON, leg vet
TELEFON: 08-545 558 22
MOBIL: 070-461 14 46
BOSTAD: 018-46 21 21
E-POST: karin.ostensson@svf.se

Kansli- och ekonomichef:
PER CARLSSON, pol mag
TELEFON: 08-545 558 21
MOBIL: 070-567 12 35
BOSTAD: 08-650 44 32
E-POST: per.carlsson@svf.se

Förhandlingschef:
ANDERS LEFRELL, jur kand
TELEFON: 08-545 558 25
MOBIL: 070-418 07 99 
BOSTAD: 08-765 91 19
E-POST: anders.lefrell@svf.se

Generalsekreterare SVS:
CHRISTINA AROSENIUS, leg vet
TELEFON: 08-545 558 24
MOBIL: 070-717 73 19
BOSTAD: 08-651 09 65
E-POST: christina.arosenius@svf.se

Informationschef
JOHAN BECK-FRIIS, leg vet
TELEFON: 08-545 558 33
MOBIL: 070-717 73 25
BOSTAD: 018-54 11 71
E-POST: johan.beck-friis@svf.se

Ombudsman
AMELIE LOTHIGIUS, jur kand
TELEFON: 08-545 558 26
MOBIL: 070-788 70 47
BOSTAD: 08-26 25 39
E-POST: amelie.lothigius@svf.se

Ekonomiassistent
BIRGITTA LARSSON

TELEFON: 08-545 558 23
E-POST: birgitta.larsson@svf.se

Sekreterare
MARIANNE LUNDQUIST, SVS

TELEFON: 08-545 558 27
E-POST: marianne.lundquist@svf.se

Administrativ assistent
KARIN MOSSBLAD HENRIKSSON, SVF

TELEFON: 08-545 558 28
E-POST: karin.henriksson@svf.se

Plusgiro:  83 80-8 Allmänna kassan
15 39 33-7 Understödsfonden

Bankgiro: 530-52 22 Allmänna kassan

SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
se sista sidan

SvT 15 2009 :Layout 1  09-11-16  14.54  Sida 3



❘❙❚ innehåll

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  15 • 2009 5

Din leverantör av Digital Röntgen
Kontakta oss 0416-246 60

www.vetpoint.se

❘❙❚ ledare  AV J BECK-FRIIS

Restriktiv läkemedelsdelegering nödvändig 3

❘❙❚ reportage  AV S FREDRIKSSON

”Jag har pratat med professor Jones och ...” 6

❘❙❚ vetenskap – granskad artikel
Fallbeskrivning och litteraturstudie
Fibroadenomatös hyperplasi av juvervävnad 
hos katt  AV H ULPE 11

❘❙❚ vetenskap
Energiförsörjning, hälsa och sjukdom hos 
mjölkkor i den peripartala perioden  
AV P HOLTENIUS 19

Läkemedelsbiverkningar hos djur 
2007 och 2008, del 2
Biverkningar rapporterade hos hund  AV H TJÄLVE 23

❘❙❚ månadens epiztel 31

vilken är din diagnos? 
– Bilddiagnostik 33
– Svar 50

allmänt
Tufft år väntar för AVF  AV S FREDRIKSSON 34

Slutrapport om Welfare Quality-projektet
Nya sätt att mäta djurs välfärd  AV J BECK-FRIIS 37

Djursjukvårdarutbildningen 25 år  AV L SVENDENIUS 40

Västerort Djursjukhus dubbelt så stort  AV S FREDRIKSSON 43

❘❙❚ debatt
Flera begränsningar i ansvarsförsäkringen
AV B JOHANSSON 46

❘❙❚ replik
Förbundet jobbar på utökad ansvarsförsäkring
AV P CARLSSON 49

❘❙❚ noterat
• Vissa receptfria läkemedel får nu säljas i butik 36
• Hästen i centrum på SLU-konferens 36
• Hästnäringen kritiserar avelsregler 42
• Förste svenske diplomate i veterinär 

onkologi utsedd 42
• Databas avslöjar bristande djurvälfärd 45
• Zoonosnätverk blir självförsörjande 51
• Möjlig koppling till foder i smittad

grisbesättning 58

kongresser & kurser 53

❘❙❚ kåseri
Bensnickaren  AV B WENNMAN 57

SvT 15 2009 :Layout 1  09-11-16  14.54  Sida 5



Allt fler kliniker skaffar eget labora -
torium, men det är inte alltid man är
medveten om vilka höga krav som
ställs på personal och utrustning om
allt ska bli rätt. Så gott som dagligen
får Bernt Jones samtal från kolleger
runt om i landet som vill diskutera
provsvar.

NÄSTAN ALLA VETERINÄRER vet vem professor
Bernt Jones är och man kan nästan sätta lik-
hetstecken mellan hans namn och klinisk kemi.
Men för dem som är utbildade utomlands, vil-
ket i dagsläget är ganska många, följer här en
kort presentation.

Bernt Jones är född i Dalarna – han heter
alltså jo-nes – och har i ungdomen upplevt äkta
fäbodliv hos mormor och morfar. Där grund -
lades hans intresse för djur och yrkesvalet var
givet. Bernt ville bli veterinär och tog veterinär -
examen 1971. Efter en kort period som
distriktsveterinär i Dalarna, även då med vissa
fäbodinslag, men med ”kall bil och fryst medi-
cin” frampå hösten, beslöt han sig för att hel-
hjärtat satsa på det ämnesområde han fastnat
för redan under 1971, klinisk kemi. Han har
sedan tillbringat så gott som hela sitt yrkesliv på
SLU. Han disputerade 1975 och blev professor
1983. Snart går han i pension, men påpekar i
sammanhanget att återväxten inom klinisk
kemi är god och att det är dags att släppa fram
nya förmågor. 

– Intresset är stort bland studenterna, halva
kursen går två veckor extra klinisk kemi efter
att ha varit ute på fältet, säger Bernt och till-
lägger att det i varje årskurs dyker upp några
veterinärstudenter med utbildning som biome-

”Jag har pratat med   
professor Jones och ...”

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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Bernt Jones vill uppmärksamma sina kolleger på hur viktigt det är att kvalitetssäkra
den alltmer utbredda laboratorieverksamheten på kliniker och djursjukhus.
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dicinsk analytiker som vill specialisera sig inom
veterinärmedicinen.  

– Många veterinärer vidareutbildar sig gärna
på kurser utomlands eller lockas av utländska
föreläsare. Då måste man ha i bakhuvudet att
det man lär sig inom klinisk kemi kanske inte
alls är tillämpbart på svenska förhållanden. 

FLER OCH FLER veterinärkliniker, distriktsvete-
rinärstationer och djursjukhus satsar på ett eget
laboratorium. Dagens djurägare, framför allt
hund- och kattägare, begär mer service på plats.

– Frågan är om labben kan göra det som
utlovas, säger Bernt. Själva apparaturen är ofta
ganska enkel och består av maskiner som gör
blodkroppsräkning och kemiska analyser.
Säljarna har många gånger ganska lite kunskap
om vad de säljer, säger Bernt och fortsätter: 

– Jag brukar gå runt i montrarna på Veteri när -
kongressen till exempel och ställa diverse frågor
till återförsäljarna. Bland annat om kvalitets-
säkring. De erbjuder för de mesta elektroniska
kontroller, men det räcker inte, säger Bernt.  

– För att kunna lita på svaren måste man
regelbundet analysera kontroll- och standard -
prover, något som det slarvas med. 

– Att göra kontroller kostar pengar. På
många mindre kliniker och distriktsveterinär -
stationer är det veterinärerna själva eller recep-
tionspersonalen som sköter labbet. De är inte
”uppfostrade” att göra regelbundna kontroller.
De kliniker som har en utbildad BMA, biome-
dicinsk analytiker, har definitivt bättre förut-
sättningar där. Problemet har också uppmärk-
sammats i det nätverk som bildats av BMA
verksamma på djursjukhus och -kliniker.

”Så här ser det ut numera. Det här en ganska snygg maskin från Finland.” Bernt visar runt i ”labbet” och passar på att växla ett par ord
med Maria Lind, BMA.
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Du pratar om kontroller, men vad är det som
ska göras?

– På humansidan använder man sig av så
kallade ringtest, samma prov skickas till flera
labb. Det skulle kunna fungera även för veteri-
närerna. Vi på SLU använder ett kanadensiskt
test som är det enda i världen för veterinärme-
dicin. Det är dock inte heltäckande. Vi kan till
exempel inte utnyttja det för hormonanalyser.

Ser du en fara i att labben blir fler och att det
tas allt fler prover? 

– Ja, om man inte kan tolka svaren eller om
svaret är fel. Den apparatur som används erbju-
der ofta hela paneler med analyser som kanske
inte alls är nödvändiga. Dessutom ska man veta
att ett av de 20 analyssvar man får ut på ett och
samma prov kan vara statistiskt avvikande. Det
sätter ofta myror i huvudet på yngre kolleger.
Ibland kan det leda till att det tas ännu fler 
prover, görs onödiga remitteringar eller att
veterinären i värsta fall ställer fel diagnos med
tragiska följder. Det finns fall där djur avlivats
helt i onödan. Det är alltså oerhört viktigt att
säkra analyserna.

Nämn en vanlig felkälla.
– Blodkroppsräkning fungerar ofta utmärkt

på friska djur. Sjuka djur får förändrad storlek
på blodkropparna och då blir det en mer osäker
analys. Grundorsaken är att laboratorieutrust-
ningen egentligen är tillverkad för humanmedi-
cinskt bruk, förklarar Bernt. 

– För 15–20 år sedan lämnades djurprover
ofta till sjukhuslabb som såg en växande mark-
nad att tjäna pengar på. Men sjukhuslaborato-
rierna backade snart då de upptäckte att det var
svårt med djurprover, med värden som i vissa
sjukdomstillstånd ligger 1 000 gånger högre än
hos människa. 

Numera  kan inte sjukhusen, som är certifie -
rade, hantera djurprover. 

SOM ANTYDDES i inledningen får Bernt dag -
ligen förfrågningar från undrande kolleger. 

– Det är ju i stort sett bara vi som kan svara
och då får vi ställa upp med den servicen. Ibland
får man dock en känsla av att kollegan som
ringer vill säga till djurägaren att ”nu har jag
pratat med professor Jones …”, för att markera
att man gjort allt man kan. 

UNDER ALLA DE ÅR som Bernt arbetat på SLU
har det förstås skett mängder av förändringar,
både inom ämnesområdet klinisk kemi och
rent organisatoriskt.  

– När det gäller själva arbetet här så är väl den
största förändringen att vi knappast behöver
hantera några kemikalier och göra lösningar
längre. Allt sker med färdigberedda lösningar,
kit, som apparattillverkaren tillhandahåller och
som bara passar till just den maskinen.

– Att alla små institutioner har försvunnit är
bra. Det som tidigare var sex olika institutioner
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Numera behöver man sällan
hantera kemikalier och lös-
ningar på ”labbet”, det mesta
finns i speciella kit anpassade
till respektive maskin. För att
få säkra analyssvar måste 
naturligtvis all utrustning
kontrolleras och underhållas.
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samlas nu under samma tak, kliniska vetenska-
per. Det underlättar samarbetet och vi har en
kvalificerad administrativ stab, kommenterar
Bernt. 

Han är dock mycket kritisk till den senaste
omorganisationen, att dela på djursjukhuset och
akademin, som han tycker är riktigt misslyckat. 

PÅ FORSKNINGSSIDAN har utvecklingen i kli-
nisk kemi gått mot alltmer avancerade analyser.

– Nu är man nere på molekylär nivå. Vi klarar
oss inte själva längre inom veterinärmedicinen
utan måste alliera oss med andra, säger Bernt
och tillägger att det periodvis är svårt att få
anslag till ny utrustning till exempel. Ironiskt
nog är det så att det som man önskar sig i dags-
läget är för ”billigt”.

– Det finns en pott hos Vetenskapsrådet där
man kan söka anslag för dyr utrustning. Men
då handlar det om utrustning i tremiljoners -
klassen och mer. Så dyra saker behöver vi inte. 

Vad ser du som nya utmaningar inom ditt
område?

– Generellt är det att anpassa de nya anlyser
som kommer hela tiden så att de går att använda
på våra djur. Här kommer låsningen mellan
apparat och kit in, som jag tidigare nämnde, då
det kan krävas kemiska kunskaper som jag som
veterinär inte har. 

– Något som jag själv varit intresserad av i
många år och som blir alltmer aktuellt är geo-
medicin. Det är ett väldigt intressant och spän-
nande område som handlar om kopplingen
mellan geologin och djurens, men även männi-
skornas, sjukdomar.

– I arbetet här på labbet är det på flera sätt
en utmaning att som veterinär medicinskt labb
få prover från Karolinska och Huddinge och
deras så kallade ”knock-out-möss”, alltså gen-
manipulerade försöksdjur. Det kan handla om
en halv droppe blod som är värd tiotusentals
kronor. Spännande.   

VAD SKA DU GÖRA när du går i pension? 
– Jag har inga bestämda planer alls, förutom

att hinna spela lite mera golf med hustrun.
– Jag kommer säkert fortsätta med en del

påbörjade arbeten, till exempel det kattprojekt
som jag håller på med. Det handlar om hur
bromerade flamskyddsmedel och andra kom-
plexa kemikalier, som bland annat finns i
många textilier, påverkar hälsan hos djur och
människor. Bakgrunden är att förekomsten av
hypertyreos, en helt ny sjukdom hos katt, ökat
markant sedan slutet av 1970-talet. Det finns
indikationer på att miljögifter kan vara en orsak

till detta. (Se artikel ”Miljögifter möjlig orsak
till hypertyreos hos katt” i SVT nr 4/09). Ett
doktorandarbete kommer att startas vid Insti tu-
tionen för miljökemi, Stockholms Universitet, 
i detta ämne. 

SOM AVSLUTNING berättar Bernt att han då och
då kallas att diskutera blödningssjukdomar, ett
av hans specialområden, med Svenska Kennel -
klubben. Just nu gäller det hundar av rasen
welsh corgi pembroke, där det utomlands finns
kliniska blödningsproblem kopplat till trombo-
cytfunktionen, von Willebrands sjukdom. 

– Vi har provtagit ett mindre antal hundar
men inte kunnat fastslå att de lider av någon
blödningssjukdom. Några av dessa hundar är
dock DNA-testade vilket visat att de kan bära
på anlaget. Då det handlar om en numerärt
liten ras är det viktigt att hitta anlagsbärare för
att inte använda dessa i avel. För att få ordning
på diskrepansen mellan DNA-prov och våra
von Willebrandanalyser vill vi nu provta några
corgis här i Uppsala för att utföra andra analy-
ser. Man kan inte skicka sådana prover, så vi 
får se om vi kommer till gåtans lösning, säger
Bernt Jones som antagligen kommer att se till
att finna svaret på vad som felas dessa corgis
innan han går i pension.  ■

Att ha en biomedicinsk
analytiker som sköter 
laboratoriet på kliniken
brukar innebära bättre
skötta kontroller.
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Fibroadenomatös hyperplasi (FAH) 
av juver är en benign process av
onormal juvertillväxt hos katt. Sjuk -
domen drabbar företrädelsevis unga
okastre rade honkatter, men även
katter som, oavsett kön eller ålder,
behandlats med progesteronderivat
kan drabbas. Författaren beskriver
ett fall med en kastrerad hankatt
som drabbats av FAH efter behand-
ling med progesteronderivat och dis-
ku terar etiologi, symtom, diagnos
och behandling av lidandet utifrån
befintlig vetenskaplig litteratur.

Artikeln utgör författarens examens -
arbete för specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar.

INLEDNING
Fibroadenomatös hyperplasi (FAH) är
en benign process av onormal juvertill -
växt hos katt. Det drabbar oftast unga
katter, yngre än två år, där en eller flera
juverdelar påverkas (1, 12, 13). Juver till -
växten är snabbt progredierande, ofta
utan eller med lindriga besvär för den
drabbade individen (1, 15, 24). Främsta
orsak till sjukdomen anses vara progeste -
ronpåverkan på juvervävnaden (10, 11,
13, 15, 16, 24). Progesteron binder till
receptorer i juvervävnaden och stimule-
rar till kraftig tillväxt (11, 15). Sjuk do men
beskrevs initialt hos unga okastrerade

honkatter efter exponering av endogent
progesteron i samband med ovulation
(1). Även dräktiga honkatter under pro-
gesteronpåverkan kan drabbas, liksom
hon- och hankatter efter exogen tillförsel
av läkemedel innehållande progesteron-
derivat (5, 11, 13, 15, 16, 17, 24). 

Behandling av FAH syftar till att
bryta pågående progesteronpåverkan på
juvervävnaden. Exogen tillförsel avbryts
genom att pågående progesteronbehand-
ling avslutas. Endogen progesteronpåver -
kan avbryts genom ovariehysterektomi
(5, 13, 15) eller genom att med proges -
teronreceptorantagonister blockera pro-
ges teronreceptorer i juvervävnaden (10,
24). Sjukdomen kan även behandlas
genom att kirurgiskt avlägsna påverkad
juvervävnad genom mastektomi (13, 15,
16). Fibroadenomatös hyperplasi (FAH)
går i litteraturen även under benäm-
ningen felin mammar hypertrofi, fibro -
epitelial hyperplasi, felin fibroadenoma-
tos och fibroadenom (13, 24). 

Detta arbete är en fallbeskrivning av
FAH hos en kastrerad hankatt, i kombi-
nation med en litteraturstudie i ämnet.
Arbetet syftar till att ge en helhetsbild av
sjukdomen, med tonvikt på komplexi -
teten i etiologin, samt redovisa möjliga
behandlingsalternativ. 

FALLBESKRIVNING
En två och ett halvt år gammal kastrerad
hankatt av rasen norsk skogkatt upp -
sökte veterinär (Nässjö Smådjurs prak tik,
filial till Djursjukhuset i Jönköping) på
grund av att djurägaren känt knölar
under kattens mage sedan cirka en

vecka. Katten hade varit på utställning
två dagar tidigare och där visat tecken på
ogillande vid hantering, vilket normalt
inte brukade förekomma. Djurägaren
hade även noterat att katten drack något
mer än tidigare. Enligt uppgift från tidi-
gare ägare kastrerades katten vid ett och
ett halvt års ålder. 

Klinisk undersökning av katten var
utan anmärkning förutom en lindrig
juvertillväxt kring fjärde juverdelens
spene på både höger och vänster sida,
Figur 1 och 2. Den förändrade juverväv-
naden var lindrigt ömmande, men visade
inga tecken på sekretorisk aktivitet.
Övriga juverdelar var opåverkade. Blod -
prover analyserades avseende hemato -
logi, inklusive differentialräkning, samt
serumprofil (ALAT, ALP, glukos, kreati-
nin, protein, urea). Samtliga blodvärden
låg inom referensintervallet. Vid återbe-
sök för kontroll och utökad provtagning
en vecka senare var tidigare påvisad
juvertillväxt oförändrad. Det fanns dock
tecken på tillväxt av juvervävnad även i
mer kranialt belägna juverdelar. Katten
var opåverkad vid palpation av juverväv-
naden och törsten hade enligt djuräga-
ren återgått till det normala. Djurägaren
meddelade vid återbesöket att hon, via
uppgifter från tidigare ägare, fått veta 
att katten behandlats med en ”p-spruta”
hos veterinär drygt ett år tidigare. Vilket
preparat som använts var inte känt.
Katten hade inte exponerats för annan
progesteronbehandling efter detta tillfälle.
Blodprover skickades till Klinisk kemiska
laboratoriet, SLU, för analys av proges -
teron och östradiol (Tabell 1). 
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Vid kontroll cirka en månad efter
symtomdebut hade förändringarna bör-
jat minska i storlek och var mjukare i
konsistensen. Biopsier togs från vävna-

den i fjärde juverdelen på vänster sida,
där juvertillväxten var som mest påtaglig.
Proverna fixerades i tioprocentig forma-
linlösning och skickades till BioVet AB,

Sollentuna, för histopatologisk under-
sökning. Där påvisades en lobulär adeno-
matös körtelhyperplasi, utan fibrösa in -
slag. Vid telefonkontakt med djurägaren
cirka sex veckor efter symtomdebut hade
juvervävnaden nästan helt tillbakabildats,
varför ingen behandling påbörjades.

ETIOLOGI
Etiologin till FAH är påverkan på pro-
gesteronreceptorer i juvervävnaden av
endogent eller exogent progesteron (1,
11, 13, 15). Progesteron utsöndras från
gulkroppen i äggstockarna efter ovula-
tion och behövs hos katt, precis som hos
hund, för att upprätthålla en dräktighet
(19). Hos en honkatt i östrus, som inte
stimuleras till ovulation, sker en tillbaka-
bildning av gulkroppen och serumkon-
centrationerna av progesteron förblir låga
(20). Vid ovulation, med eller utan på föl-
jande dräktighet, sker däremot en grad-
vis ökning av serumprogesteron (13, 19,
20). Progesteron diffunderar genom cell-
membran i juvervävnaden och binder
där till ett intracellulärt progesteron -
receptorprotein (10, 13, 20). Bind ning
till receptorn resulterar i en påverkan på
cellkärnan där gensekvenser för juver-
 tillväxt aktiveras (16, 20). Progesteron
inverkar normalt på juvertillväxt hos
friska individer i samband med pubertet
samt under dräktighet (9).

Progesteronreceptorer i såväl stromala
som epiteliala celler i juvervävnaden har
genom immunhistokemi påvisats hos
katter som diagnostiserats med FAH
(13, 16, 18). I en studie av Martín de las
Mulas påvisades progesteronreceptorer i
juvervävnad hos samtliga fall av katter
med FAH (18). Även receptorer för
östrogen påvisades, men då enbart i
omkring hälften av fallen och enbart i
epitelceller (13, 18). Progesteronrecep -
to rer har även påvisats hos katter med
adenokarcinom i juver (13).

FAH drabbar vanligen unga okastre-
rade honkatter efter ovulation som leder
till dräktighet eller pseudodräktighet (1,
10, 13). En normal stegring av progeste-
ronkoncentrationen i serum kan påvisas
hos dessa katter (13). Kastrerade hon-
katter och hankatter kan också utveckla
sjukdomen efter behandling med pro-
gesteronderivat såsom megestrolacetat
eller medroxiprogesteronacetat (11, 13,

➤

FIGUR 1. Juvertillväxt av fjärde juverdelen hos den kastrerade hankatten i fallbeskrivningen.

FIGUR 2. Juvertillväxt av fjärde juverdelen sedd framifrån hos den kastrerade hankatten i
fallbeskrivningen.
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15, 20). Megestrolacetat är en syntetisk
progesteronanalog (20) som inte finns
registrerad för behandling av djur i
Sverige. Preparatet finns registrerat i
Nordamerika under namnet Ovaban®

(Schering-Plough), med indikation för-
hindrande av löp hos hund (20). Prepa -
ratet är där inte registrerat för katt, men
används till detta djurslag för att avbryta
och skjuta upp östrus, samt vid vissa
hud- och beteenderelaterade problem (17,
24). I delar av Europa finns mege strol -
acetat även registrerat för användning på
katt, t ex under namnet Mege cat®

(Vetoquinol), med indikation att avbryta
och skjuta upp löp (20). Inom human-
medicinen har megestrol acetat indika-
tion vid vissa typer av bröst  cancer hos
kvinnor (6). Medroxi proges te ron acetat
(MPA) är även det en syn  tetisk analog
till progesteron men med mer lång tids-
verkande effekt än MA (20). MPA finns i
Sverige registrerat till djur under namnen
Promon® vet (Boehringer-Ingel heim) och
Perlutex vet (VetXX), med indikation
avbrytande och uppskjutande av östrus
hos hund och katt samt nymfomani hos
katt (7). 

Symtomdebut av FAH kan, när etio-
login är endogent progesteron, samman-
kopplas till östruscykelns progesteronfas.
Vad gäller den exogena progesterontill-
förseln kan symtomdebut variera från
dagar till månader efter insatt behand-

ling (16) och kan även uppkomma flera
månader efter avslutad behandling (13).
Det är inte ovanligt med symtomdebut
även efter det att progesteronnivåer inte
längre är mätbara i serum (13), vilket
inträffade i fallbeskrivningen. Orsaken
till att inte alla katter som behandlas
med progesteronderivat utvecklar FAH
är ännu inte fastlagd. 

I litteraturen finns även beskrivet kat-
ter som utvecklat FAH utan inverkan av
progesteron, vilket indikerar att andra
faktorer kan ha en inverkan på sjukdoms-
förloppet (10). Andra hormon så som
östrogen, tillväxthormon och prolaktin
föreslås kunna vara bidragande orsak.
Östrogen medverkar vid normal juver-
tillväxt hos juvenila individer (9). Pro -
laktin stiger kraftigt under sista hälften
av dräktigheten hos katt och initierar, i
kombination med östrogen, progesteron
och tillväxthormon samt juvertillväxt
hos dräktiga individer (4, 8). Progeste ro -
nets roll i utvecklingen av FAH under-
 stryks dock av det faktum att sjukdomen
kan behandlas effektivt genom att för-
hindra fortsatt påverkan av proges tero net
genom abort (13), ovarie ektomi (15) eller
behandling med progesteronreceptor -
antagonister (10, 24). Även de katter som
utvecklar FAH utan påvisbar progeste-
ronpåverkan har visats svara på behand-
ling med progesteron receptor antago nis -
ter (10).

KLINISK BILD
Symtomen på FAH utgörs av en snabbt
progredierande ansvällning av en eller
flera juverdelar. Juvervävnaden uppvisar
oftast inga tecken på inflammation eller
sekretorisk aktivitet och är i majoriteten
av fallen inte besvärande för den drabbade
individen (1, 15, 24). Symtomen skiljer
sig därigenom från exempelvis mastit
som har ett likartat kliniskt ut seende,
men där inflammationsparametrar är
påtagliga (8). Ansvällningen i juvret vid
FAH är vanligen diffust utspridd, fast i
konsistensen och i vissa fall förankrad
mot underliggande vävnad (1, 24). Stor -
leken varierar från några millimeter i
diameter upp till en decimeter, vanli gast
utvecklas en svullnad på 1–4 cm (11,
15). Fall med ulcerativa förändringar i
huden i anslutning till juvret och smärta
vid palpation av juvervävnad finns också

beskrivet, likaså fall där hyperplasin blir
så kraftig att den omfattar upp till 20
procent av kattens kroppsvikt (3) och
där ödem uppträder i bakben (10, 16).
Beträffande tillväxthastigheten av vävna-
den varierar uppgifterna då dessa oftast
bygger på information från djurägaren,
men vanligast är en tillväxtperiod på två
till fem veckor (13). Tillväxt under så
lång tid som ett år finns beskrivet (1).

Vissa katter uppvisar förutom påver-
kan på juvervävnaden även symtom som
takykardi, viktminskning och anorexi.
Det har spekulerats i att den stress och i
vissa fall smärta, samt det ökade meta-
bola behov som kroppen utsätts för i
samband med den snabba vävnads -
tillväxten, skulle vara en bakomliggande
orsak till takykardin (10).  

Sannolik diagnos kan ofta ställas
utifrån anamnes och klinisk bild, men
för säkerställd diagnos krävs biopsier 
för histopatologisk bedömning (24). Att
använda finnålsaspirat som diagnostiskt
hjälpmedel har ett begränsat värde då
man genom cytologisk bedömning av
juvervävnad inte kan utesluta maligna
inslag. Utstryk från juversekret kan dock
användas för att bedöma eventuell före-
komst av inflammatoriska celler och
därmed underlätta att differentiera mel-
lan hyperplasi och mastit (2).

HISTOPATOLOGI
Normal juvervävnad hos katt karaktäri-
seras histologiskt av stromal vävnad med
kollagen och fibroblaster, samt en körtel -
vävnad med små, spridda gångstrukturer.
Ett till två lager av cylindriska epitel -
celler linjerar lumen i gångstrukturerna
och myoepiteliala celler bildar ett omgi-
vande lager kring gångarna. Basallamina
skiljer körtelvävnad från stromal vävnad
(12). Vid FAH hos katt ses histologiskt
samma celltyper som i normal juverväv-
nad, men med en omfattande prolifera-
tion av stroma och gångstrukturer (10,
12) (Figur 3 och 4). Ett flertal under-
sökningar där histologiska snitt från kat-
ter med FAH studerats påvisar samma
proliferativa förändring av en i grunden
normal juvervävnad (1, 5, 12, 16, 24).
Epitelcellerna i gångarna ökar såväl i
storlek som i antal och arrangeras i mul-
tipla cellager (12). Ökad vaskularisering
ses i den stromala vävnaden och ökad
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Tabell 1. SERUMKONCENTRATION AV PRO-
GESTERON OCH ÖSTRADIOL 17-ß HOS FALL -
BESKRIVNINGENS KASTRERADE HANKATT MED

JUVERHYPERPLASI.

Hormon Serumkoncentration

Progesterona <0,5 nmol/l
Östradiol 17-ßb <5 pmol/l

a Referensvärden för kastrerad hankatt sak-
nas. Referensvärden för kastrerad honkatt:
<1,0 ng/ml (<3,18 nmol/l) (Colorado State
University Reproductive Endocrinology Labo-
ratory, Colorado State University, Fort Collins,
CO, USA. http://www.cvmbs.colostate.edu/
bms/arbl_endolab/reference-values.htm).

b Referensvärden för kastrerad hankatt sak-
nas. Referensvärden för honkatt i anöstrus:
<20 pg/ml (<73,4 pmol/l) (“Recent advances
in feline reproduction”, Stefano Romagnoli,
2006 World Congress, WSAVA, FECAVA,
CSAVA, 696–700).
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mitotisk aktivitet kan ses i både epiteliala
och myoepiteliala celler och även i fibro-
blaster (1, 12, 16). Vävnaden uppvisar
inga tecken på infiltrativ växt då basal -
lamina är intakt. (12). 

De histopatologiska förändringarna

som ses vid FAH hos unga katter med
endogen progesteronpåverkan skiljer sig
inte gentemot de som ses hos katter med
exogent tillfört progesteron (10, 12). Det-
samma gäller katter som utvecklar FAH
utan påvisbar progesteronpåverkan (10).

BEHANDLING
Behandling av FAH syftar till att bryta
påverkan av progesteron på juvervävna-
den. Hos vissa individer kan sjukdomen
spontanläka (20). Hos katter som under
pågående behandling med exogent till-
fört progesteron drabbas av FAH, bör
behandlingen med preparatet avbrytas.
Detta kan leda till regression av den
patologiska tillväxten av juvervävnaden
(10, 11, 15). Vid endogen progesteron-
påverkan har ovarieektomi (OE) eller
ovariehysterektomi (OHE) visat sig ha
god effekt som behandlingsmetod (1,
10, 15, 16) och rekommenderas för 
okastrerade honkatter med FAH (10). I
flera studier där katter behandlats genom
OE/OHE påvisades gradvis re gression
av juvervävnaden postoperativt under
flera månader, dock är långtids up pfölj -
ningen i vissa fall begränsad (13, 15, 16).
I de fall där uppföljning varit möjlig har
katter fortfarande varit symtomfria vid
kontroll 28 månader efter genomgången
behandling (13). Dräk tiga honkatter
med FAH beskrivs ha tillfrisknat efter
abort (12), men det finns även beskrivet
de som genomgår en dräktighet och
föder levande kattungar trots pågående
sjukdom (3). 

I fall där hankatter och kastrerade
honkatter drabbats av FAH efter exogen
tillförsel av progesteron presenteras i
tidigare artiklar och fallbeskrivningar
mastektomi som den, näst efter avbruten
hormonbehandling, vanligaste behand-
lingsmetoden (1, 5, 13, 15, 16, 17). Hos
katter med pågående progesteronbehand -
ling utförs mastektomi då i kombination
med att hormonbehandlingen avslutas.
Mastektomi kan användas som enda
åtgärd hos katter som utvecklat sjuk -
domen efter att progesteronbehandling
upp hört. Behandlingsresultaten vid mast-
ektomi, både som enda åtgärd och i
kombination med utsatt hormonbehand-
ling, beskrivs även de som goda (13, 15,
16). 

På senare tid har en medicinsk, icke-
invasiv behandling av FAH beskrivits
där läkemedlet aglepriston används (10,
24). Aglepriston är en progesteronrecep-
torantagonist som i första hand an vänds
för att framkalla abort hos hund, men
som även används för medicinsk behand-
 ling av pyometra på såväl hund (23) som

➤

FIGUR 4. Histologisk närbild av fibroadenomatös juverhyperplasi hos katt. Gångstruktu-
rerna utlinjeras av cylindriska epitelceller. HE-färgning, cirka 100 gångers förstoring.

FIGUR 3. Histologisk översiktsbild av fibroadenomatös juverhyperplasi hos katt. Bilden 
visar spridda, grenade gångstrukturer omgivna av ett välutvecklat stroma. HE-färgning,
cirka 25 gångers förstoring.

FO
TO

: E
RI

K
A

K
A

RL
ST

A
M

, S
VA

.
F O

TO
: E

RI
K

A
K

A
RL

ST
A

M
, S

VA
.

SvT 15 2009 :Layout 1  09-11-16  15.14  Sida 14



katt (14). Aglepriston verkar genom att
binda till de intracellu lära progeste-
ronreceptorerna i vävnaden och förhind-
rar därigenom progesteronets aktivitet
(10, 24). I Sverige saluförs aglepriston
under namnet Alizin® vet (Virbac). Pre -
paratet har indikation abort hos hund,
men är inte registrerat för användning
till katt (7). 

I en studie från 2002 beskriver
Görlinger hur 22 katter med FAH
behandlades med aglepriston (10).
Gruppen bestod både av okastrerade
hon katter med endogen progesteron -
påverkan och hon- och hankatter med
exogent tillfört progesteron. Aglepriston
administrerades genom subkutan injek-
tion med en dos på antingen 20 mg/kg
kroppsvikt en gång per vecka eller 10
mg/kg kroppsvikt under två på varandra
följande dagar (Figur 5). Katterna
behandlades veckovis fram till dess att
fullständig regression av juvervävnaden
uppnåtts. Samtliga katter svarade på
behandlingen inom en till två veckor
och alla katter utom en uppvisade full-
ständigt tillfrisknande, vanligen inom
tre till fyra veckor. Ingen skillnad sågs i
kliniskt svar mellan de grupper som fick
behandling två gånger per vecka i lägre
dos jämfört de som fick en gång per vecka
i den högre dosen. De biverkningar som
noterades i samband med behandlingen
var en övergående hudirritation i anslut-
ning till injektionsplatsen för agle priston
(två katter). En katt fick kraftig klåda
kring huvud och nacke tio dagar efter
sista injektionstillfället och avlivades utan
ytterligare utredning. Två katter som 
in gick i studien var dräktiga och båda
abor terade, två respektive fem dagar efter
första injektionen med aglepriston. Båda
katterna utvecklade efter aborten en
endo  metrit och ovariehysterektomera des.
Inga recidiv av juver hyperplasi sågs hos
någon av de behandlade katterna (10).  

Aglepriston som behandling har även
använts av Wehrend 2001 i en studie av
sju katter med FAH. Läkemedlet injice-
rades subkutant under fyra till fem på -
följande dagar i en dos på 10 mg/kg
kroppsvikt. Effekt sågs fem dagar efter
första injektionstillfället och fullständigt
tillfrisknande efter tre till fyra veckor.
Inga biverkningar noterades. Uppgifter
saknas gällande eventuell pågående dräk-

 tighet hos behandlade katter. En katt
som behandlats med injektion av exogent
progesteron med depåverkan fick recidiv
ca två veckor efter påbörjad behand ling
med aglepriston och genom gick mast -
ektomi (24).

DISKUSSION
Fibroadenomatös hyperplasi hos katt är
en sjukdom där många mekanismer
ännu inte är klarlagda. Studier som påvi-
sar progesteronreceptorer i juvervävnaden
hos drabbade katter i kombination med
tydliga behandlingssvar efter såväl OHE
som medicinering med progesteronrecep-
torantagonist talar för att progesteronet
spelar en viktig roll i sjukdomens utveck-
 ling. Dock är mate ria let i de flesta studier
litet och ofta grundat på fallbeskrivningar
av enstaka patien ter. Undantaget är de
studier av histopatologiska förändringar
där ett betydligt större material använts
(1, 12). Frågor som varför inte alla kat-
ter som behandlas med progesteronderi-
vat drabbas, eller varför vissa drabbas
långt efter det att serumkoncentrationen
av progesteron minskat, förblir obesva-
rade. Att vissa katter utvecklar FAH utan
påvisad progesteronpåverkan talar dess -
utom för att det finns ytterligare meka-
nismer som ännu inte är kända. 

Det spekuleras i om de hormoner som
är delaktiga i juvertillväxt hos juvenila

individer eller under dräktighet skulle
kunna ha inverkan vid FAH. Prolaktin,
tillväxthormon och östrogen nämns i
sammanhanget (10). Prolaktin är det
hormon som spelar den främsta rollen
vid juverutveckling hos dräktiga honkat-
ter (4) och skulle kunna vara delaktigt
även vid en onormal hyperplasi som vid
FAH. Prolaktin utsöndras från hypo -
fysen som svar på en minskning av pro -
laktininhiberande hormon från hypo -
 talamus (9). Likaså initieras bildandet 
av gulkroppen, som utsöndrar endogent
pro gesteron efter ovulation, via frisätt-
ning av luteiniserande hormon (LH)
från hypofysen efter stimuli från hypo -
talamus (9). Man kan därigenom inte
utesluta att det finns en aspekt av högre
endokrin påverkan på juvervävnad vid
FAH. Vid studier av receptorer i juver-
vävnaden påvisas receptorer för östrogen
i hälften av fallen av FAH, medan pro-
gesteronreceptorer finns i samtliga fall.
Det vore av intresse att veta om det finns
en skillnad i etiologin i de fall där östro-
genreceptorer påvisats jämfört med de
med enbart progesteronreceptorer. Vid
behandling av katter med progesteron -
receptorantagonister har dock samtliga
katter svarat med regression av juverväv-
naden, även de där ingen progesteron -
påverkan, varken endogen eller exogen,
kunnat påvisas (10).
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FIGUR 5. Aglepriston administrerades genom subkutan injektion med en dos på antingen
20 mg/kg kroppsvikt en gång per vecka eller 10 mg/kg kroppsvikt under två på varandra
följande dagar.
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Hos den i artikeln beskrivna kastrerade
hankatt som utvecklade FAH kan det
anses som sannolikt att juverhyperplasin
utvecklades till följd av den p-spruta
som katten fick ett år innan symtom -
debut. Promon® vet (Boehringer-Ingel -
heim) är det enda injektionspreparat med
progesteronderivat som finns registrerat
för katt i Sverige (7) och det kan anses
troligt att det var vad som användes.
Preparatet binder reversibelt till pro-
gesteronreceptorer (20) och beräknas ha
effekt i tre till fyra månader (7). Dock
finns i produktresumén till Pro mon® vet
(Boehringer-Ingelheim) be skri vet bortfall
av löpcykel hos en staka individer i flera
år (7), vilket indikerar en mer långvarig
effekt och därmed en möjlig orsak till
progesteronpåverkan även långt efter
administrationsdatum. I en artikel av
Hayden 1981 beskrivs flera fall av FAH
hos katter med symtomdebut två till sex
månader efter peroral behandling med
progesteronderivat när progesteronnivåer
inte längre är mätbara i serum (13). 

Risken att utveckla FAH vid behand-
ling med progesteronderivat får anses
som liten och bör inte användas som
argument för att avstå från nödvändig
behandling. Viss försiktighet rekom-
menderas dock när det gäller mer lång-
tidsverkande preparat (20). Enligt sta-
tistik från Apoteket Farmaci AB såldes
under 2008 i Sverige mer än 52 000 för-
packningar av tabletter med progeste-
ronderivat till katt, samtliga förpack-
ningsstorlekar inräknade (personligt
meddelande, 2009). Idag finns mer än
500 000 registrerade katter i Sverige
(21), uppgifter om antalet oregistrerade
saknas. Detta torde indikera en utbredd
användning av progesteronderivat till
katter i Sverige. Att få överblick över
antalet katter som drabbas av FAH i
Sverige årligen är svårt. Sjukdomen sak-
nar specifik diagnoskod i Svenska Djur -
sjuk hus föreningens diagnosregister (22),
vilket försvårar arbetet med att spåra fal-
len i efterhand. Det kan nämnas att på
Djursjukhuset i Jönköping, som tar
emot cirka 18 500 patienter varje år
varav 6 000 är katter, har FAH diagnos -
ti serats mindre än en gång per år de
senaste fem åren.

Av de behandlingsmetoder som be -
skrivs i studier av katter med FAH får

OHE räknas som den mest beprövade
(10, 13, 15, 16). Behandlingsresultatet
efter OHE är gott, oftast med snabb 
re gression och med tiden fullständig
avläkning, vilket gör att detta rekom-
menderas som behandlingsmetod till
okastrerade honkatter (Figur 6). Ett pro-
blem uppkommer om katten är ämnad
att gå i avel eller om kastrerade individer
eller hankatter drabbas. Mastektomi eller
behandling med aglepriston nämns då
som alternativ (10). Mastektomi kan
många gånger vara ett omfattande kirur-
giskt ingrepp, särskilt om stora delar av
juvervävnaden är involverad och hyper -
plasin utbredd. Detta innebär betydligt
större påfrestning för katten, både vad
gäller narkoslängd och konvalescens,
jämfört med OHE. Kostnaden för
djurägaren är inte heller försumbar och
mastektomi är inte önskvärt att utföra
på katter som ska användas i avel. 

Behandling med progesteronreceptor -
antagonisten aglepriston har påvisats ge
gott behandlingsresultat vid FAH och
biverkningarna är få (10, 24). I de fall
där behandling upprepats en till två
gånger/vecka tills juvervävnad tillbaka-
bildats, finns inga rapporter om recidiv
(10). Aglepriston kan användas på avels-
 djur, dock inte under pågående dräktig-
het då det framkallar abort (10). Man
bör beakta att preparatet inte är registre-

rat för katt i Sverige och att under sök-
ningsmaterialet fortfarande får anses
som litet. Huruvida medicinering med
aglepriston används vid FAH hos katt i
Sverige idag och om sådan behandling
kan anses falla under benämningen
beprövad erfarenhet är i nuläget svårt att
avgöra. Ytterligare studier inom området
är önskvärda för att utveckla en säker
och effektiv behandlingsmetod.

SUMMARY
Fibroadenomatous hyperplasia
in mammary tissue in cats
Fibroadenomatous hyperplasia (FAH) 
is considered a benign condition of 
ab normal mammary growth in cats. 
The condition is non-inflammatory and
seldom causes signs of discomfort in 
those affected. The mechanisms behind
the disease are not fully understood, 
but it is suggested that it is induced by
endogenous progesterone or exogenous
prosta gens. FAH affects primarily young
intact females but also cats of various 
age and sex treated with prostagens. It
can be treated surgically either through
ovar ectomy/ovarohysterectomy or, in
some cases, through mastectomy, or
medi cally through administration of aglé-
pristone, a progesterone-receptor-anta -
 gonist. Currently in Sweden, aglé pristone
is not a certified drug for treating cats.

➤

FIGUR 6. Behandlingsresultatet efter ovariehysterektomi är gott, oftast med snabb regres-
sion och med tiden fullständig avläkning. Metoden rekommenderas för okastrerade 
honkatter. 
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The article includes a case-report of a
young neutered male cat that developed
FAH following treatment with prosta-
gens.
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Med anledning av ett referat i SVT
10/09 rörande lämpliga åtgärder
mot kalvningsrelaterade sjukdomar,
vill författaren här komplettera den
fysiologiska bakgrunden. Kons 
näringsförsörjning under över-
gångsperioden är komplicerad 
och balanseras inte bara genom
foderintaget, vilket förklaras vidare 
i artikeln.

I SVT nr 10/09 finns ett referat av
Thomas Manske från ett seminarium i
Danmark där man diskuterat lämpliga
åtgärder mot kalvningsrelaterade sjuk-
domar. Huvudbudskapet som framfördes
var, att den enskilt viktigaste faktorn för
att klara övergången från dräktighet till
laktation utan problem är att avlägsna
alla hinder för ett optimalt foderintag.

Näringsförsörjningen under övergångs -
perioden är dock komplicerad och
balan seras inte bara genom foderintaget.
Det finns även en endogen tillförsel som
komplement till underskott i foderkon-
sumtionen. Den omnämndes inte i refe-
ratet från Danmark, men eftersom den
har mycket stor betydelse följer här en
kort översikt över denna och hur vissa
störningar i energiomsättningen kan
uppkomma. I Figur 1 finns en skiss över
samspelet mellan den exo- och endogena
energiförsörjningen. I levern tas meta-
boliter upp från digestionen i våmmen
samt från ämnen som tillförts från ener-
gilagren. Efter omsättning i levern förs
de med cirkulationen för att täcka beho-
ven i olika organ och vävnader.

STORA VARIATIONER I ENERGI-
BEHOV
Upplagring, frisättning och utnyttjande
av energi anpassas till de växlande beho-
ven under de olika dräktighets- och lak-
tationsstadierna, till stor del autonomt
med hjälp av insulinnivån och insulin -
känsligheten.

När energibehovet efter sinläggningen
är lågt, pågår en uppladdningsfas då
kroppen är inställd på att bygga upp och
lagra resurser. När kalvningen närmar

sig sjunker insulinnivån i plasma (3).
Detta ger upphov till en mobiliseringsfas
med omställning till frisättning och ut -
nyttjande av lagrad energi. Några veckor
därefter sker en stabilisering av ämnes -
omsättningen. Den autonoma tillförseln
avtar och behovet kommer i allt större
omfattning att täckas genom foderinta-
get. Denna period pågår fram till nästa
sinläggning. En översikt över de olika
fasernas ungefärliga längd och insulin -
nivåer finns i Tabell 1.             
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FIGUR 1. Schematisk framställning av energibalansen. Behovet i vävnaderna kan variera
starkt på både kort och lång sikt. Systemet är i hög grad beroende av den stabiliserande
effekten genom tillförsel av lagrad energi som metaboliseras i levern. Kon är omgiven av
stressfaktorer som kan ha stor inverkan på transporten av metaboliter till levern. 

Tabell 1. TIDPUNKTER FÖR OCH INSULINNIVÅER VID DE OLIKA FUNKTIONSFASERNA.

Funktionsfas Uppladdning Mobilisering Balans

Tidpunkt Sintid    –    1 v  före kalvning   –   8 v efter kalvning     –     sintid
Insulinnivå Hög Låg Stigande, anpassbar

SvT 15 2009 :Layout 1  09-11-16  14.54  Sida 19



20 N U M M E R  15 • 2009 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Energilagren består av triglycerider i
fettväv samt glykogen och glukogena
aminosyror i muskelvävnader. Vid fri-
sättning spjälkas triglyceriderna till gly-
cerol och fria fettsyror (FFA), som till
viss del tas upp och metaboliseras i
levern. Vid kalvningen har normala kor
väl uppbyggda energilager och man
behöver knappast befara att det ska före-
ligga någon brist när laktationen börjar.
Fettsyrorna är nödvändiga metaboliter
men måste tillföras inom vissa gränser, 
i annat fall kan de vara ytterst skadliga.

OMSÄTTNING AV FFA I LEVERN
Under balansfasen när regleringssyste-
met fungerar, är riskerna för skadliga
effekter av FFA praktiskt taget obefintliga.
Den allvarliga riskperioden är mobilise -
ringfasen, när den autonoma energifri-
sättningen pågår för fullt. Tillkommer
det i detta läge en påverkan från stress-
hormoner, kan det bli en övermobilise -
ring så att leverns metaboliska kapacitet
överskrids. När fettsyrorna upptagits i
levern kan de återförestras till triglyceri-
der och syntetiseras till lipoproteiner och
avsöndras i den formen, de kan oxideras
fullständigt eller till ketonkroppar, som
passerar ut i cirkulationen. Vilket av
alternativen det blir beror på de metabo-
liska förhållanden som då råder. Låg
insulinnivå i plasma stimulerar frisätt-
ningen av FFA och om det samtidigt är
låg glukoskoncentration gynnas oxida-

tion till ketonkroppar (7). För att för -
estra fettsyror krävs däremot tillgång till
glukos, som därför har stor betydelse
som reglerande faktor mellan de båda
motsatta reaktionerna. I Figur 2 finns en
schematisk framställning av huvuddra-
gen av den endogena energiomsättningen
i levern under mobiliseringsfasen då
insulinnivån är låg. Reaktionsled som
stimuleras av insulin har betecknats med
plustecken och sådana som hämmas av
insulin med minustecken.

KETONKROPPAR I FETTOMSÄTT-
NINGEN 
Stegrad koncentration av ketonkroppen
betahydroxismörsyra (BHBA) i blodet
är huvudsakligen ett uttryck för ökat
upptag och oxidation av FFA i levern.
En vanlig orsak till detta är energibrist
under balansfasen. Mellan de tre fakto-
rerna foderintag, mjölksekretion och
fettförbränning kan det bli tillfälliga
imbalanser, men genom att den endo-
krina styrningen då fungerar uppehålls
homeostasen. BHBA kan i viss utsträck-
ning ersätta glukos som energikälla (9). 

Upptaget av FFA i levern kan också
vara ökat av andra orsaker än energi -
brist. Om kon under mobiliseringsfasen
på grund av sjukdom eller på annat sätt
utsätts för påverkan av stresshormoner,
stiger koncentrationerna av både glukos
och FFA och därmed ökar förutsätt-
ningarna för bildning av triglycerider.

Tillgången på lämpliga proteiner för syn-
 tes av lipoproteiner är mycket be gränsad
och därför är risken stor att triglycerider
ansamlas i levercellerna. Det som då
händer är att leverns förmåga att binda
insulin försämras, plasmakoncentratio-
nen av hormonet stiger och det utveck-
las en insulinresistens (6), vilket innebär
att funktionen blir nedsatt (2). Lever -
skadan blir starten för utveckling av ett
sjukdomssyndrom som kan be tecknas
fettleversyndromet (Fatty liver syndrome,
FLS).

SAMTIDIGT FÖRHÖJDA BHBA- 
OCH GLUKOSNIVÅER
Bildningen av BHBA är biokemiskt sett
en motsats till förestringen till triglyceri-
der. De enzymer som hämmar den förra
reaktionen stimulerar den andra och
oxidation och förestring borde därför
inte kunna förekomma samtidigt. Det är
dock relativt vanligt att kor med lever-
förfettning och hög koncentration glu-
kos i plasma även har förhöjd halt
BHBA (4).

Vid den endogena glukosproduktio-
nen stimulerar enzymet malonyl-CoA
bildandet av triglycerider, men hos idiss-
lare finns ytterligare ett enzym involve-
rat i regleringssystemet, metylmalonyl-
CoA. Det är en metabolit av propionsyra
som hämmar ketonkroppsbildning. Om
denna hämning är svag, samtidigt som
den endogena energimobiliseringen och
glukosproduktionen pågår, kan även
BHBA-halten stiga (1). Att en del av
fett syrorna avlägsnas i form av keton-
kroppar i stället för att upplagras i lever-
cellerna får ses som en skyddsfunktion.
Stress i kombination med nedsatt eller
upphörd foderlust ger förutsättningar
för ketonkroppsbildning vid hyperglu-
kemi och leverförfettning.

BEDÖMNING AV METABOLISKA
TILLSTÅND
Koncentrationen BHBA i blodet kan
vara förhöjd under helt normala meta-
boliska förhållanden och även i samband
med störningar, framför allt under
mobiliseringsfasen. Det är därför inte
möjligt att av analysvärden av enbart
detta ämne dra några slutsatser om kons
tillstånd. Även när det gäller andra
metaboliska parametrar krävs det värden

➤

FIGUR 2. Schematisk framställning av huvuddragen av den endogena energiomsättningen
i levern under mobiliseringsfasen. Reaktionsled som stimuleras av insulin har betecknats
med plustecken och sådana som hämmas med minustecken.
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för mer än en, för att man ska få under-
lag för en bedömning. Det finns nu
möjligheter att med hjälp av en formel
där de tre parametrarna FFA, glukos och
insulin ingår räkna fram ett index för
insulinkänsligheten (8, 5). Därmed öpp-
nar sig möjligheter att på tidigt stadium
kunna spåra fettleversyndromet.

Utfodringen i den peripartala perio-
den har stor betydelse för ämnesomsätt-
ningen och hälsan, framför allt genom
kopplingen mellan den exo- och endo-
gena näringsförsörjningen. Även om det
rör sig om komplicerade sammanhang

finns det några väl kända regler att
tillämpa. Först av allt, kon får inte bli fet
under sintiden utan ska ha ordinärt hull
vid kalvningen (Figur 3). Vallfoder av
hög kvalitet bör vara basen i foderstaten
och försiktighet bör iakttas vid ökningen
av intensiteten i utfodring efter kalv-
ningen. Man får inte glömma stressfak-
torernas negativa inverkan på ämnesom-
sättningen.
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FIGUR 3. Utfodringen i den peripartala perioden har stor betydelse för ämnesomsätt-
ningen och hälsan. En viktig regel är att kon inte får bli fet under sintiden utan ska ha 
ordinärt hull vid kalvningen.
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I den andra av tre artiklar presente-
ras rapporterade läkemedelsbiverk-
ningar hos djur under åren 2007
och 2008, denna gång hos hund.
De flesta rapporterna för hund 
gäller vaccinationsbiverkningar 
och biverkningar för antiparasitära
medel. Den första artikeln i serien
publicerades i SVT 13/09.

Av de 544 rapporter som under 2007
och 2008 skickades in till Läkemedels -
verket rör 258 hund. De flesta rappor-
terna för hund gäller vaccinationsbiverk-
ningar och biverkningar för antiparasitära
medel (Figur 1). Här görs en genom-
gång av de rapporter som kommit in för
hund. I anslutning till detta diskuteras
ibland mekanismerna bakom de negativa
reaktionerna.

VACCINATIONSBIVERKNINGAR
Det har kommit in 93 rapporter rörande
vaccinationsbiverkningar hos hund. Det
framgår av Tabell 1 att incidensen bi -
verkningar varierar mellan 0,3 och 2,7
rapporter per 10 000 vaccindoser. Dessa
siffror är i nivå med de som har rappor-
terats i Sverige tidigare år. För de vacci-
ner där det kommit in endast en eller
några få biverkningsrapporter är incidens -
beräkningen dock mycket osäker. Erfa -
ren heter från veterinärmedicinsk (och
även humanmedicinsk) biverkningsrap-
portering indikerar även att det finns en
avsevärd underrapportering.

Det framgår av Tabell 1 att biverk-
nings reaktionerna oftast inträffade under

perioden 15 minuter till tre timmar efter
vaccinationerna. De flesta hundarna var
återställda inom tolv timmar, men i en
del fall kunde förloppen vara mer
utdragna. I många fall behandlades hun-
darna med kortison, varvid de negativa
reaktionerna ofta snabbt klingade av. 

För de flesta vaccinerna reagerade
hundarna med liknande spektra av sym-
tom. Hundarna fick ofta ett nedsatt all-
mäntillstånd och de hade ibland även
feber. De reaktioner som sågs i övrigt
anges i Tabell 1, där den enskilda hun-
den visade ett eller flera av de symtom

som anges i tabellen. Dessa inkluderar
svullnad kring nosen och runt ögon och
öron, kräkningar, klåda, urtikaria, hud -
rodnad, diarré, ataxi och svårigheter att
stå upp. I några fall sågs kramper, lokala
reaktioner på injektionsplatserna, kon-
junktivit och keratit. Det finns ett par
rapporter om allvarliga anafylaktiska
chockreaktioner då hundarna reagerade
akut med bleka slemhinnor och svag
puls och ibland även diarré, kräkningar
och svullnad i huvudet, samt spontan
urinering och defekation. Dessa fall
krävde i regel intensivbehandling med
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FIGUR 1. De flesta rapporterna för hund gäller vaccinationsbiverkningar och biverkningar
för antiparasitära medel.
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kortison, adrenalin och intravenös vätske-
tillförsel.

Enstaka dödsfall
För Eurican DHPPI2 vet rör tre rappor-
ter hundar som reagerade med anafy -
laktisk chock, med snabbt uppträdande
symtom i form av bradykardi, svag puls,
sänkt blodtryck och bleka slemhinnor.
Det har i den tidigare svenska biverk-
ningsrapporteringen kommit in flera

rapporter för Eurican DHPPI2 vet där
hundar reagerat med liknande chock -
reaktioner (4, 6). I två av de nu aktuella
fallen återhämtade sig hundarna, medan
i ett fall hunden (en dvärgschnauzer, 4
år) dog trots intensivbehandling med
kortison och intravenös vätsketillförsel.  

I en rapport meddelas att en labrador
retrievervalp (9 veckor) fyra dagar efter
en vaccination med Nobivac DHPPi vet
fick neurologiska symtom med skak-

ningar, stela ben och stel svans, krum
rygg och svårigheter att stå still. Sym -
tomen kvarstod i flera dagar och hunden
avlivades. Vid obduktion påvisades en
akut leverskada med hepatocytdegenera-
tion och spongiösa malaciförändringar i
hjärnan (hepatisk encefalopati), vilket
kan förklara de neurologiska symtomen.
Det finns två rapporter rörande en bor-
zoitik respektive en borzoihane som fem
dagar efter vaccinationer med Nobivac

➤

Tabell 1. ÖVERSIKT AV VACCINATIONSBIVERKNINGAR HOS HUND UNDER 2007 OCH 2008.

a Antal rapporter per 10 000 vaccindoser.
b Siffrorna anger antalet hundar som visade de angivna symtomen. Hos en del hundar sågs mer än ett symtom.

Preparat

Nobivac DHPPi vet

Nobivac Rabies vet

Eurican DHPPI2 vet

Nobivac DHP Live vet

Nobivac PPi vet

Nobivac Pi vet

Rabisin vet

Nobivac Parvo live vet

Nobivac Rabies vet +
Nobivac Lepto vet

Nobivac DHPPi vet +
Nobivac Rabies vet

Summa

Tid till första 
symtom

<15 min: 3 st
15 min–3 tim: 31 st
3–12 tim: 4 st 
>12 tim: 8 st

15 min–3 tim: 9 st
>12 tim: 6 st

<15 min: 4 st
15 min–3 tim: 3 st

<15 min: 1 st
15 min–3 tim: 3 st 
>12 tim: 1 st

<15 min: 1 st
15 min–3 tim: 1 st
>12 tim: 2 st

15 min–3 tim: 4 st

15 min–3 tim: 1 st
>12 tim: 3 st

<15 min: 1 st 
>12 tim: 1 st

<15 min: 1 st
15 min–3 tim: 1 st

9 dagar

<15 min: 11 st
15 min–3 tim: 53 st
3–12 tim: 4 st 
>12 tim: 22 st

Symtomens
duration

<1 tim: 3 st
1–3 tim: 30 st
3–12 tim: 5 st 
>12 tim: 8 st

1–3 tim: 6 st
3–12 tim: 1 st 
>12 tim: 8 st

<1 tim: 3 st
1–3 tim: 4 st

<1 tim: 1 st
1–3 tim: 3 st
>12 tim: 1 st

1–3 tim: 1 st
>12 tim: 3 st

1–3 tim: 2 st
3–12 tim: 1 st 
>12 tim: 1 st

>12 tim: 4 st

1–3 tim: 1 st
3–12 tim: 1 st 

1–3 tim: 2 st

3 dagar

<1 tim: 6 st
1–3 tim: 50 st
3–12 tim: 8 st 
>12 tim: 26 st

Symtomb

anafylaktisk chock: 2 st
svullnad i huvudet: 27 st
kräkningar: 9 st
klåda: 2 st 
neurologiska symtom: 2 st
avsaknad av effekt: 1 st

svullnad i huvudet: 7 st
lokal reaktion: 2 st
konjunktivit: 1 st
neurologiska symtom: 3 st
avsaknad av effekt: 1 st

anafylaktisk chock: 3 st
svullnad i huvudet: 2 st
kräkningar: 1 st
diarré: 1 st

svullnad i huvudet: 3 st
krampanfall: 1 st 
keratit: 1 st

anafylaktisk chock: 1 st
diarré: 3 st
kräkningar: 2 st

svullnad i huvudet: 3 st
kräkningar: 1 st
klåda: 1 st
neurologiska symtom: 1 st

lokal reaktion: 3 st
neurologiska symtom: 1 st

neurologiska symtom: 1 st
diarré: 1 st

svullnad i huvudet: 2 st

neurologiska symtom 
(”pinscherreaktion”)

urtikaria: 5 st 
diarré: 5 st
hudrodnad: 2 st
kramper: 2 st
polyartrit: 1 st
diarré: 1 st 

urtikaria: 5 st
kräkning: 4 st
klåda: 2 st 
diarré: 1 st

Antal rapporter
2007 2008

18 29

10 7

4 3

1 4

3 1

3 1

3 1

2

2

1

46 47

Incidensa

1,0

2,7

1,2

0,5

2,0

0,3

0,4

0,4

-

-

Ålder: 7–9 v: 11st; 12–17 v: 
26 st, 5–11 mån: 5 st, 
1–2 år: 31 st, 3–5 år: 14 st, 
6–9 år: 3 st, okänd: 1 st

Kön:
Tikar: 53 st
Hanar: 34 st
Okänd: 3 st
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DHPPi fick feber, diarré och kräkningar.
Efter ytterligare två veckor drabbades
hundarna plötsligt av krampanfall (i det
ena fallet efter att ha klivit upp i en
soffa, i det andra fallet efter att ha fått
syn på grannens katt) och de dog sedan
omedelbart. Obduktion av en hund ut -
fördes och visade en akut cirkulations -
svikt. Det går inte att avgöra om dessa
vaccinationer har något samband med
dödsfallen.

Immunologiskt eller icke-immuno-
logisk bakgrund
Vaccinationsbiverkningar kan vara im -
mu nologiskt eller icke-immunologiskt
betingade. I de fall där reaktionerna har
en allergisk genes rör det sig troligen
oftast om typ 1-överkänslighet, som in -
volverar en interaktion mellan antigenet
i fråga och specifika IgE-antikroppar
(producerade av B-lymfocyter) som är
fixerade på mastceller och på basofila
granulocyter. Reaktionen mellan anti -
genet och IgE-antikropparna leder till
degranulering av mastcellerna och de
basofila granulocyterna med frisättning
av histamin och andra biologiskt aktiva
aminer. Den allvarligaste effekten är
anafylaktisk chock. Exempel på vaccina-
tionsbiverkningar med icke-immunolo-
gisk bakgrund är lokala reaktioner på
injektionsplatserna. Det kan också före-
komma reaktioner på grund av vaccin -
virulens eller kontaminationer. 

En allergisk reaktion mot ett vaccin
bör endast kunna inträffa hos ett djur
som tidigare har exponerats för ett vaccin-
antigen eller någon annan vaccinkom-
ponent. Därför bör en allergisk vaccin -
reaktion i princip endast erhållas vid den
andra eller vid följande vaccinationer.
Det framgår av Tabell 1 att biverkningar
uppträder hos vuxna hundar av olika
åldrar, som således vaccinerats tidigare. I
en del fall har dock reaktioner uppträtt
med symtom typiska för typ 1-överkäns-
lighet hos valpar efter första vaccinatio-
nen. Mekanismen för en sådan reaktion
är inte känd.

Fler tikar drabbas
Vad gäller hundarnas kön så har biverk-
ningar rapporterats för 53 tikar, 34 
hanhundar samt 3 fall där könet inte
angivits. Det har i ett par av de tidigare

sammanställningarna av vaccinations -
biverkningarna hos hund i Sverige fram-
gått att det är en övervikt för tikar (4, 6).
Detta kan tyda på att tikar är mer 
känsliga för vaccinationsbiverkningar än
han  hundar. Det kan nämnas att det
både hos försöksdjur och hos människa
är känt att steroidhormoner påverkar
immun systemet och att hondjur/kvin-
nor har högre nivåer av immunglobuli-
ner samt visar starkare immunogent svar
mot olika främmande antigener och
infektioner än handjur/män (7).

Större risk för små raser
Det framgår av Tabell 2 att det är ett
brett spektrum av hundraser för vilka
biverkningar rapporterats. I Tabell 2 har
även en uppskattning gjorts av det 
relativa antalet biverkningsrapporter hos

olika hundraser baserat på antalet hundar
som är registrerade i Centrala hund re-
gistret. En osäkerhetsfaktor är att det för
de flesta hundraser endast finns få eller
enstaka rapporter. Det framgår dock att
incidensen är hög hos flera raser med låg
kroppsvikt. De sammanställningar som
tidigare gjorts av vaccinationsbiverk-
ningarna i Sverige indikerar även att 
det finns en överrepresentation av små
hund raser. I en rapport från den engelska
biverkningsövervakningen anges att
vissa ”toy breeds” är överrepresenterade
(1). En undersökning från USA, baserad
på ett mycket stort antal vaccinerade
hundar, visar även klart att låg kropps -
vikt är en predisponerande faktor för
vaccinationsbiverkningar (3). Det är
möjligt att det dessutom kan finnas en
genetisk predisposition hos en del hund-
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Tabell 2. HUNDRASER FÖR VILKA VACCINATIONSBIVERKNINGAR RAPPORTERATS UNDER 2007 OCH 2008.

Ras Antal rapporter Antal rapporter relaterat till 
antal registrerade hundara

Blandras 8 0,6
Jack russel terrier 7 4,3
Chihuahua 6 8,0
Golden retriever 5 2,3
Tax 5 2,7
Labrador retriever 4 1,9
Beagle 4 15,2
Dvärgschnauzer 4 4,3
Pinscher (mellanpinscher) 4 49,9
Boxer 3 6,4
Chinese crested dog 3 7,5
Papillon 3 5,8
Cavalier king charles spaniel 2 2,3
Dvärgpudel 3 4,2
Mops 2 11,7
Dvärgpinscher 2 9,7
Engelsk springer spaniel 2 2,6
Alaskan malamute, 1 rapport _
american staffordshire terrier, per hundras
berner sennenhund, bichon frisé, 
bolonka zwetna, borzoi, cairnterrier, 
dogue de bordeau, faraohund, 
flatcoated retriever, groenendael, 
irish softcoated wheaten terrier, 
italiensk vinthund, leonberger, 
mexikansk nakenhund, nova scotia 
duck tolling retriever, phalène, 
perro agua español, prazsky krysarik, 
saluki, schäfer, strävhårig foxterrier, 
tibetansk spaniel, västgötaspets, 
whippet.  

a Antal rapporter, delat med totala antalet hundar av respektive ras (eller blandras), 
registrerade i Centrala hundregistret, multiplicerat med 10 000.  
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➤ raser, men fler undersökningar krävs för
att kunna avgöra om det är så.

Pinscherreaktioner
Det finns i materialet tre meddelanden
om vaccinationsrelaterade ”pinscher -
reak tioner” (Figur 2). Två rapporter rör
pinschrar (mellanpinschrar) som vacci-
nerats med Nobivac DHPPi vet och en
rapport rör en dvärgpinscher som vacci-
nerats med Nobivac DHPPi vet +
Nobivac Rabies vet. Vaccinationerna
skedde vid 12–13 veckors ålder. Alla tre
hundarna visade de typiska vaccinations -
reaktioner som kan ses hos pinscher och
ibland även hos dvärgpinscher (2, 5).
Dessa reaktioner debuterar först cirka en
vecka efter vaccinationerna och karaktä-
riseras av beteendeförändringar såsom
oro, aggressivitet, ljus- och ljudkänslig-
het samt neurologiska rörelsesymtom,
som kan variera i allvarlighetsgrad från
lätta skakningar till kraftiga epilepti -
forma anfall. Prognosen är oftast god
och hundarna återhämtar sig som regel
även efter allvarliga symtom. De karak-
täristiska pinscherreaktionerna har upp-
märksammats främst i Sverige och Fin -
land och tycks endast uppträda då hun-
darna vaccineras för första gången och
då det finns en valpsjukevaccinkompo-
nent med i vaccinet (2, 5). 

Biverkningarna framkallas troligen av
en vaccinär encefalit. Varför de drabbar
pinscher och dvärgpinscher är inte klar-

lagt men det antas bero på en ärftlig
immunologisk egenhet inom de relativt
små pinscherpopulationerna. Dessa bi -
verkningar är välkända bland uppfödare
och ägare av pinscher och dvärgpinscher
men de rapporteras sällan till myndig -
heterna.

Ineffektiva vaccinationer
I en rapport meddelas att en hund som
vid elva veckors ålder vaccinerats med
Nobivac DHPPi vet vid tio månaders
ålder drabbades av virushepatit (HCC)
(detta konfirmerades vid obduktion). I
en rapport meddelas att hos flera hundar
(en berner sennenhund, en golden retrie-
ver, en labrador retriever och en mexi-
kansk nakenhund) har vaccination mot
rabies (vaccin: Nobivac Rabies vet) inte
givit öns kad antikroppstiter (minst 0,5
IE/ml). 

En möjlig orsak till att ett vaccin inte
är effektivt är att hunden har nedsatt
immunförsvar med bristande förmåga
att bilda antikroppar. Då unga valpar
vaccineras kan de ha kvar antikroppar
från modern som inaktiverar vaccinviru-
set, vilket leder till avsaknad av immu-
no gent svar. Ytterligare en möjlighet är
att vaccinet är defekt.

ANTIPARASITÄRA MEDEL
Scalibor vet halsband
Inom gruppen antiparasitära medel finns
34 meddelanden om att hundar reagerat

på Scalibor vet halsband, som innehåller
pyretroiden deltametrin som aktiv sub-
stans (Figur 3). Biverkningsincidensen var
1,1 biverkning per 10 000 sålda Scalibor
vet-halsband. 

De negativa reaktioner som rapporte-
rats är främst hudbiverkningar och neu-
rologiska biverkningar. De hudlesioner
som oftast sågs inkluderar rodnad, fukt -
eksem, urtikaria, alopeki och sår. Hud -
affektionerna sågs främst på halsen vid
platsen för halsbandet, men i en del fall
även på andra delar av kroppen. I några
fall sågs purulenta pyodermier på plat-
sen för halsbandet. Hudbiverkningarna
uppträdde som regel efter ett par dagar,
men ibland upp till två månader efter att
halsbanden applicerats. Oftast avklingade
symtomen snabbt efter att halsbanden
avlägsnats, men i några fall var förlop-
pen utdragna. Hos ett par hundar visade
hudbiverkningarna ett annat mönster 
än det som beskrivits här med snabbt
(inom någon timme) uppträdande sym-
tom i form av ödem, klåda och erytem 
i huvudet, främst runt ögonen och på
öronlapparna. 

Beträffande de neuronala biverkning-
arna: symtom som dessa hundar visade
inkluderade vinglighet, balansrubbningar,
svårighet att resa sig, darrningar, tremor,
ataxi och beteendeförändringar (t ex
sned huvudhållning, ”går runt i cirklar”,
”myror i kroppen”). De neuronala sym-
tomen uppträdde varierande tidsperio-

FIGUR 2. Det finns i materialet tre med -
delande om vaccinationsrelaterade 
”pinscherreaktioner”. Dessa biverkningar
är välkända bland uppfödare och ägare 
av pinscher och dvärgpinscher. 
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FIGUR 3. Inom gruppen antiparasitära medel finns 34 meddelanden om att hundar reage-
rat på Scalibor vet halsband, som innehåller pyretroiden deltametrin som aktiv substans.
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der efter att halsbandet applicerats –
från något dygn upp till ca en månad.
Symtomen har som regel upphört inom
något dygn efter det att halsbandet tagits
av. Vid sidan om hudbiverkningarna och
de neurologiska biverkningarna anmäl-
des hos några hundar ”allmänna biverk-
ningar” med symtom i form av nedsatt
allmäntillstånd, anorexi, salivering, apati
och svaghet.

Det finns två rapporter där hundar
ätit upp Scalibor vet-halsbanden. I det
ena fallet var det en jämthund. Den
regerade efter två dagar med kraftig sali-
vering samt darrningar och skakningar.
Den återhämtade sig sedan. I det andra
fallet var det en labrador retriever. Efter
cirka tio timmar reagerade den med
trötthet, ataxi och småskakningar. Den
togs in på klinik och fick intravenös
dropp samt apomorfin som emetikum.
Den kräktes upp cirka 15 centimeter av
halsbandet i mindre bitar. Dagen därpå
hade den återhämtat sig.

Exspot vet spot-on
Det finns elva rapporter om hundar som
reagerat för Exspot vet spot-on, som
innehåller pyretroiden permetrin som
aktiv komponent. Biverkningsinci den sen
var 0,5 biverkningar per 10 000 sålda
doser. Hos fyra av hundarna sågs lokala
reaktioner på appliceringsplatserna i
form av alopeki, purulent dermatit och
sår. Hos en hund sågs dermatit och alo-
peki på olika delar av kroppen. Hos fem
av hundarna sågs neuronala symtom i
form av oro, ataxi, tremor, spastiska
ryckningar, kramper och svårighet att
koordinera rörelserna. En hund blev
mycket trött, fick ökad törst, kräktes och
fick förhöjda levervärden (ALAT (alanin-
amino-transferas) och ALP (alkaliska
fosfataser)). Hundar som fått biverk-
ningar schamponerades som regel
(lokalt på appliceringsplatsen anges
diskmedel ”YES” vara av värde) varvid
symtomen avklingade. 

Deltametrin och permetrin tillhör
gruppen pyretroider, som hos husdjur
används för att bekämpa artropoder
(fästingar, loppor, löss, knott, myggor).
Pyretroiderna verkar hos artropoderna
genom att öppna spänningsberoende
natriumjonkanaler i nerver, vilket leder
till neuronal membrandepolarisering.

Det är troligt att man hos de hundar där
neuronala biverkningar ses får en så stor
hudabsorption av pyrertroiderna att sys -
temeffekter erhålls (Figur 4). Meka nis -
merna för effekterna på de neuronala
funktionerna hos hundarna kan antas
vara liknande dem som föreligger hos
artropoderna. Hudlesionerna kan antas
ha en allergisk genes. Etiologin bakom
”de allmänna biverkningarna” är oklar,
men det är möjligt att även dessa kan 
ha en allergisk genes. Det har i den tidi -
gare svenska biverkningsrapporteringen 
an mälts ett avsevärt antal negativa reak-
tioner för Scalibor vet och Exspot vet
hos hundar, med symtom liknande dem
som angivits här.

Frontline och Advocate
Fyra rapporter rör Frontline vet spot-on
(fipronil). I ett fall fick en hund svullnad
och urtikaria på nosen och vid öron ba-
serna två dagar efter appliceringen. Det
finns två meddelanden om hundar som
ett par dagar efter appliceringarna fått
epileptiforma anfall, som de rapporte-
rande veterinärerna misstänker kan vara
läkemedelsrelaterade. I ytterligare ett fall
sågs stelhet och kutryggighet hos en
hund tolv timmar efter appliceringen.
Efter schamponering försvann symto-
men. Det finns i den tidigare biverk-
ningsrapporteringen flera meddelanden
om biverkningar, inkluderande neuro-
nala effekter och hudaffektioner, hos

hundar som behandlats med denna sub-
stans. 

För Advocate spot-on finns en rap-
port om en kraftig dermatit i nacken på
platsen för appliceringen. En annan
hund blev orolig och skakig ett par tim-
mar efter appliceringen. Effekten kvar-
stod i två dygn. Ytterligare en annan
hund fick kräkningar och diarré på nat-
ten efter en applicering.

Stronghold spot-on
Det finns nio rapporter om biverkningar
hos hundar som behandlats med Strong -
hold spot-on (selamektin). Biverknings -
incidensen var 0,3 biverkningar per 
10 000 sålda doser. En hund (chinese
crested dog hairless, 7 år) gavs Strong -
hold spot-on mot misstänkt rävskabb
och fick en till två dagar efter applice -
ringen kraftig klåda på kroppen och i
öronen samt över hela kroppen små röda
utslag som utvecklades till vätskande sår
med krustor. Hunden behandlades först
med en glukokortikoid och därefter med
en cefalosporin och den blev då lång-
samt bättre. Eftersom veterinären ville
fullfölja rävskabbsbehandlingen gavs
efter cirka 1,5 månad ytterligare en
Stronghold-giva. Hud- och öronproble-
men återkom då men i lindrigare form. 

De övriga rapporterna för Stronghold
vet rör hundar som efter en eller ett par
dagar reagerat med symtom såsom stor
trötthet, flåsighet, feber, smärtkänslighet
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FIGUR 4. Det är troligt att man hos de hundar där neuronala biverkningar ses får en så
stor hudabsorption av pyretroiderna att systemeffekter erhålls.
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vid beröring, stelhet, ataxi och kramper.
I två av fallen anger den rapporterande
veterinären att biverkningarna troligen
kan relateras till en interaktion med
ciklosporin (Atopica vet) som hundarna
samtidigt fick för behandling av atopisk
dermatit. 

Selamektin är en makrocyklisk lakton
som hos artropoder har en affinitet för
inhibitoriska kloridjonkanaler i nerver.
Hos däggdjur begränsar blod-hjärnbarriä-
ren upptaget av de makrocykliska lakto-
nerna i CNS. I de fall där hundar reage-
rar med CNS-symtom får man anta att
det har tagits upp så mycket av substan-
serna över blod-hjärnbarriären att detta
framkallat en inhibitorisk effekt på neu-
ronal transmission i CNS. De makro-
cykliska laktonerna är substrat för P-gly-
koprotein, som är den uttransportpump
som bland annat finns i de kapillära
endotelcellerna i CNS och där begränsar
dessa substansers upptag över blod-hjärn-
barriären. Det finns en rad andra sub-
stanser som är substrat för P-glykoprotein.
Om två sådana substanser ges samtidigt
kan man få en interaktion som innebär
att upptaget av den ena eller båda sub-
stanserna över blod-hjärnbarriären under-
 lättas. Det anges i Fass vet för Atopica vet
att en sådan interaktion kan förkomma
mellan ciklosporin och makrocykliska
laktoner och att detta kan ge upphov 
till CNS-toxicitet. Det är välkänt att en
del collie och hundar av collie-relaterade
raser på grund av en mutation i den gen
som kodar för P-glykoprotein (MDR1-
genen) kan vara särskilt känsliga för de
makrocykliska laktonerna. Mer infor-
mation om P-glykoprotein återfinns i
Interaktionskapitlet i Fass vet.

Övriga substanser
Det finns fyra rapporter för Promeris Duo
spot-on som innehåller metaflumizon och
amitraz som aktiva komponenter. Hos
en hund erhölls ett svårläkt vätskande
utslag på appliceringsstället. Hos de tre
övriga hundarna sågs slöhet, apati och
ataxi cirka 0,5–1,5 dygn efter applice -
ringarna. Hundarna behandlades med
antidoten atipamezol (Antisedan vet)
och återhämtade sig då snabbt. Två av
hundarna blev ånyo slöa efter något
dygn och i det ena fallet gav veterinären
då igen atipamezol. Amitraz verkar hos

artro poder som en agonist till presynap-
tiska oktopamin-receptorer, som är
homo  loga till de presynaptiska alfa-2-
receptorerna hos vertebrater. I de fall där
biverkningar erhålls av amitraz ses sym-
tom som liknar de terapeutiska effekterna
av alfa-2-receptoragonister. Alfa-2-recep-
torantagonisten atipamezol kan i dessa
fall användas som antidot.

I en rapport meddelas att en hund-
valp som fick Welpan lösning, som inne-
håller pyrantel (en tetrahydropyrimidin)
och febantel (en probensimidazol), dog
efter två timmar. 

En rapport rör en dräktig tik (west
highland white terrier) som behandlades
med fenbendazol (Axilur granulat, en
ben simidazol) fr o m 40:e dräktighets -
dagen och som födde fyra valpar som
alla hade gomspalt + att en valp även
hade ett missbildat bakben. Bensimida -
zolers primära cellulära verkningsplats är
mikrotubuli, som bland annat har bety-
delse för celldelningen. Om dessa sub-
stanser kan passera över till fostret kan
de potentiellt vara teratogena. Vad gäller
fenbendazol så absorberas den endast i
begränsad utsträckning från tarmen och
de flesta anser det därför säkert att ge
denna bensimidazol till dräktiga djur.
Det finns emellertid ett par rapporter i
den tidigare svenska biverkningsrappor-
teringen om missbildningar hos valpar
som fötts av tikar som behandlats med
fenbendazol under dräktigheten. I de
fall där läkemedelsrelaterade missbild-
ningar erhålls exponeras fostren som
regel under den period då organen
anläggs (organogenesen), dvs den första
halvan av dräktigheten. När det gäller
gommen sker dock den prenatala mor-
fologiska utvecklingen senare än i de
flesta andra vävnader. Det är därför möj-
ligt att gomspalterna i det nu aktuella
fallet, där tiken behandlades från dag 40
av dräktigheten, kan vara relaterade till
fenbendazolbehandlingen. Sambandet är
dock osäkert eftersom sporadiska fall av
gomspalt utan känd etiologi förekom-
mer hos hund.

RÖRELSEAPPARATEN
Inom gruppen ”QM – Rörelse appara ten”
finns 24 rapporter som rör icke-steroida
antiinflammatoriska medel (NSAID).
14 av fallen rör karprofen (13 st Rima -

dyl vet, 1 st Canidryl), sju fall meloxikam
(6 st Metacam, 1 st Rheumocam), två fall
tepoxalin (Zubrin) och ett fall natrium -
pentosulfanpolysulfat (Cartrophen vet).
Hos åtta av de hundar som fick karpro-
fen, hos sex av de hundar som fick
meloxikam och hos de två hundar som
fick tepoxalin sågs kräkningar och diarré,
som i en del fall var blodblandade. I
några fall blev hundarna mycket sjuka.
Tre av dessa hundar (2 st Rimadyl vet, 
1 st Canidryl) drabbades av perforerande
ulcus i magsäcken och peritonit. Hun -
darna opererades men gick inte att rädda
och avlivades. Hos fem av hundarna
som fick Rimadyl vet sågs hudaffektio-
ner såsom kraftig hudrodnad, svullnad i
huvudet och hudutslag på delar av krop-
pen. Hos en hund som fick Rimadyl vet
sågs ett ändrat beteende (lättskrämdhet,
hunden verkade ”se saker”). Hunden
som fick Cartrophen vet fick ett nedsatt
allmäntillstånd och den blev flåsig och
skakig. 

En hund (blandras, 1 år, ca 35 kg)
råkade få tag på en flaska Metacam för
häst (oral suspension 15 mg/ml), bet av
underdelen på flaskan och slickade i sig
innehållet (ca 50 ml). Hunden fick
samma kväll ett nedsatt allmäntillstånd
med flåsighet, men den blev sedan bättre.
Efter fem dagar drabbades den av ett
krampanfall, men den hämtade sig
sedan åter. Efter ytterligare sju dagar fick
den igen ett krampanfall och den dog på
natten därefter. Metacam för häst oral
suspension, liksom även Metacam för
hund oral suspension, innehåller för att
bli smakfulla bland annat som hjälp -
ämnen sötningsmedlen sackarin och
xylitol. Sötningsmedel finns även i de
andra orala meloxikam-suspensioner till
hund. Man bör vara uppmärksam så att
hundar inte av misstag kommer åt och
förtär dessa preparat.

NSAID är bland de mest använda
läkemedlen, men ingen av de tillgängliga
substanserna är idealisk utan de flesta
kan ge avsevärda biverkningar, hos hund
främst i form av gastrointestinala ulcera-
tioner. De huvudsakliga farmakologiska
egenskaperna hos NSAID, dvs de analge-
tiska, antiinflammatoriska, antipyretiska
och trombocytaggregationshämmande
effekterna, är relaterade till substanser-
nas primära verkningsmekanism. Den

➤
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består av en hämning av cyklooxygenas
(COX-1 och COX-2), som är aktivt i
den initiala metabolismen av arakidon-
syra till prostaglandiner och tromboxa-
ner. I mag-tarmslemhinnan är COX-1
ansvarigt för syntesen av prostaglandi-
ner, som hämmar syrasekretion och ökar
mukusproduktion och därigenom skyd-
dar slemhinnan. Hämning av COX-1 i
mag-tarmslemhinnan kan ge dyspepsi,
illamående, kräkningar och diarré och 
i en del fall även ulcerationer och erosio-
ner. Orsakerna till de beskrivna hud -
biverkningarna är oklar men de kan ha
en allergisk genes.

MEDEL MOT INFEKTIONS-
SJUKDOMAR
Inom gruppen ”QJ – Infektionssjuk do -
mar” finns en rapport om en hund som
fick klåda och svullnad i tassarna efter
behandling med amoxicillin (Vetri -
moxin vet tabletter). I en annan rapport
meddelas att det hos en hund som fick
amoxicillin (Bimoxyl vet injektionsvätska)
+ karprofen (Rimadyl vet injektions -
vätska) på injektionsplatsen uppkom en
knuta, som sedan utvecklades till en
böld. Efter det att denna dränerats
chockade hunden och dog inom ett par
timmar. En hund som fick doxocyklin
(Ronaxan vet tabletter) reagerade med
svullnad i huvudet och klåda. En hund
som fick klindamycin (Clindabuc vet
tabletter) reagerade med ett kraftigt ned-
satt allmäntillstånd och svårigheter att
röra sig. En hund som fick trimetoprim-
sulfadiazin (Tribissen vet tabletter) fick
nedsatt allmäntillstånd och blev stel och
vinglig. En hund som fick enrofloxacin
(en fluorokinolon) (Baytril vet tabletter)
fick någon dag efter det att behandlingen
inletts försämrad syn och den blev sedan
blind (Figur 5). Vid ögonundersökning
ställdes diagnosen retinal degeneration/
retinopati. Det är känt att enrofloxacin
kan ge retinotoxiska effekter hos katt om
den rekommenderade dosen överskrids
(detta anges i Fass vet). Riskfaktorer är
nedsatt renal och/eller hepatisk funktion.
Retinotoxicitet har även visats i experi-
ment med laboratoriedjur, men detta
anges inte vara ett problem hos hundar.
En hund som fick metronidazol (Flagyl
tabletter) mot kolit fick urtikaria över
hela kroppen ca tolv timmar efter den

första tablettgivan. Hos en annan hund
som under en längre period behandlats
med Flagyl tabletter mot en kronisk
diarré observerades neurologiska sym-
tom i form av vinglighet i bakkroppen
och hypermetri (överdrivna rörelser) i
frambenen. Det är känt att metronida-
zol kan ge neurologiska biverkningar hos
hund både vid en akut överdos och vid
kronisk terapi då en rekommenderad
dos ges.

URIN- OCH KÖNSORGAN
Inom gruppen ”QG – Urin- och köns-
organ” finns åtta biverkningsrapporter för
Alizin vet, som innerhåller aglepriston
som aktiv ingrediens. Indika tio nen är
avbrytande av oönskad dräktighet hos
tik. Hos fyra hundar sågs vid injektions -
ställena lokala reaktioner, som i ett fall
utvecklades till en böld. Det anges i Fass
vet att lokala inflammationer på injek-
tionsställena ses hos ca en fjärdedel av
behandlade hundar. Hos fyra andra
hundar som fick Alizin vet sågs nedsatt
allmäntillstånd med flåsighet och oro. I
en rapport meddelas att en tik som fick
kabergolin (Galastop vet) mot skendräk-
tighet började löpa 14 dagar efter
behandlingen. Hos en hund som fick en
injektion av medroxiprogesteron (Pro -
mon vet) sågs efter ca ett dygn ett kramp-
anfall som varade en till två minuter.

Hunden hade inte vid något tidigare till-
fälle haft krampanfall. Hos två hundar
som fick Propaline vet (fenylpropanola-
min) mot urininkontinens sågs ett änd-
rat beteende med tydlig aggressivitet. I
båda fallen försvann aggressiviteten då
preparatet sattes ut. En hund som av
miss tag fick en överdos av Propaline vet
blev trött och fick hjärtklappning. Fenyl -
propanolamin är ett sympatikomimeti-
kum och det anges i Fass vet att sub-
stansen kan ge ökad hjärtfrekvens och
ett förhöjt blodtryck.

NERVSYSTEMET
Inom gruppen ”QN – Nervsystemet”
finns en rapport rörande en hund som
fick dexmedetomidin (Dexdomitor vet)
+ butorfanol (Dolorex vet) inför en
röntgenundersökning. Den fick hjärt-
och andningsstillestånd på röntgenbordet
och avled. En annan hund som sedera-
des med Dexdomitor vet + butorfanol
(Torbugesic) och som därefter fick atipa-
mezol (Antisedan vet) vaknade upp men
kollapsade sedan inom några minuter
och dog. En hund som i samband med
extraktion av en tand sederades med
Fars blandning (acepromazin/haloperi-
dol/metadon) och sedan sövdes med
propofol och isofluran fick hjärtstille-
stånd och dog. En hund fick en lokal
reaktion på injektionsplatsen för mede-
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FIGUR 5. En hund som fick enrofloxacin fick någon dag efter att behandlingen inletts för-
sämrad syn och den blev sedan blind.
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tomidin (Domitor vet). Hos en hund
som i samband med kloklippning och
sårbehandling först gavs Dexdomitor vet
och därefter Ketalar (ketamin) sågs initialt
spända muskler och tecken på rädsla.
Hunden lugnade därefter ner sig.

ÖGON OCH ÖRON
Inom gruppen ”QS – Ögon och öron”
finns tolv rapporter om hundar som fått
kraftigt nedsatt hörsel eller blivit döva
efter behandling med örondroppar (5
rapporter för Surolan vet och 7 rappor-
ter för Fucidin comp vet/Canaural vet)
(Figur 6). Det finns i den tidigare svenska
biverkningsrapporteringen flera med -
delanden om hörselnedsättning och
dövhet efter öronbehandling med dessa
preparat. I en rapport meddelas att en
hund blivit mycket irriterad i öronen
efter behandling med Aurizon vet öron -
droppar. Hos en annan hund som
behandlades med Canaural vet och Epi-
Otic öronrengöringsmedel blev öronlap-
parna ödematiskt förtjockade och röd-
flammiga med urtikarialiknande utslag.

ÖVRIGT
Det finns åtta rapporter för deslorein
(Suprelorin implantat), en gonadotro-
pin-releasing-hormon-receptor-agonist
(GnRH-agonist) som används för att
framkalla tillfällig ofruktsamhet hos
han hundar. I fem av fallen meddelas att
det tagit längre tid än väntat för att
uppnå ofruktsamhet och/eller nedsatt
könsdrift efter det att hundarna behand-
lats. I ett fall meddelas att en blödning
erhölls på platsen för implantatet under
ett par dagar. I ett fall uppstod en infek-
tion på platsen för implantatet. Hos en
hund sågs flera epilepsiliknande anfall
under en månad efter appliceringen av
implantatet. 

En hund som fick Prednisolonacetat
mot klåda blev efter ca 20 minuter ”som
tokig”, kastade sig runt, rullade och
körde huvudet i marken. Efter ca en
timme lugnade den ned sig och den har
därefter varit pigg och glad. I en rapport
meddelas att en hund som fick Fungoral
tabletter (ketokonazol, humanpreparat)
i samband med en behandling av en
mykotisk otit fick ett nedsatt allmäntill-
stånd och dog efter ca två veckor. I en
rapport meddelas att en hund som gavs

ciklosporin (Atopica vet kapslar) mot en
atopisk dermatit blev hängig, tappade
aptiten, kräktes och defekerade inne vid
flera tillfällen utan att visa tecken på att
behöva gå ut. Hunden fick tillbaka sitt
vanliga humör efter avslutat behandling.
En hund som genomgick en Artruve -
trin-hyposensibilisering fick en vecka
efter en injektion en kraftig allergireak-
tion med apati, urtikaria och kräkning.
Den behandlades med kortison och
adrenalin och återhämtade sig. Veteri -
nären bedömde att det var osäkert om
hunden reagerat på Artruvetrin, men
preparatet sattes ändå ut.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary drugs
reported in Sweden during 2007 and
2008, part 2
The present article is the second in a
series of three, describing the suspected
adverse drug reactions in animals repor-
ted by Swedish veterinarians during 2007
and 2008. In this article the adverse
reactions in dogs are described. Negative
effects of vaccines were among the most
frequently reported adverse reactions. 
A detailed survey of these reports is 
presented in the article. A considerable
number of reports were also received 
for antiparasitic agents, such as delta-
methrin and permethrin. Negative
effects were also reported for drugs such

as NSAIDs, antibiotics and drugs affec-
ting the nervous system and genital and
urinary organs. 
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FIGUR 6. Inom gruppen ”QS – Ögon och öron” finns tolv rapporter om hundar som fått
kraftigt nedsatt hörsel eller blivit döva efter behandling med örondroppar. 
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Epizteln handlar den här gången om utbrott av afri-

kansk svinpest i Ryssland och spridning av pandemisk

influensa A(H1N1) från människa till gris. Epizteln är ett samarbete mellan 

Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket och är i det här numret

sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och Anna Tubbin, Jordbruksverket.

UTBROTT AV AFRIKANSK SVINPEST 
I RYSSLAND
Ett utbrott av afrikansk svinpest bland hushålls -
grisar i en militärförläggning ca 50 km utanför
S:t Petersburg rapporteras av ryska myndigheter.
Trolig smittkälla är matavfall från ryska regio-
ner i Kaukasus där smittan funnits en tid.
Grisarna i det aktuella utbrottet har avlivats 
och stallet har bränts. Uppgifterna om övriga
bekämpningsåtgärder är osäkra, men det talas
om avlivning av grisar i närområdet. Vildsvin
har skjutits och provtagits med negativt resul-
tat. Inga ytterligare fall har rapporterats. Mass -
media uppger att djurägarna inte kompenseras
för djur som avlivas, vilket leder till att djuren
slaktas för egen konsumtion, men också för för-
säljning på lokala marknader. Det uppges också
att döda grisar lämnas på platser där vildsvin
kan komma i kontakt med dem. 

Utbrott av afrikansk svinpest konstaterades 
i Georgien i juni 2007, och sedan dess har 
sjukdomen rapporterats från olika regioner i
Ryss land. Smittan i Kaukasus/Georgien har inte
kunnat bekämpas på önskvärt sätt på grund 
av avsaknad av fungerande samhällsstruktur i
Georgien vid tiden för det första utbrottet.
Även avsaknaden av ett fungerande bekämp-
ningsprogram med ersättning till drabbade

djur  hållare i Georgien, Ryssland och övriga
drabbade stater i Kaukasus bidrar. Spridning
har också skett till vildsvinspopulationen.

Eftersom det virus som orsakar afrikansk
svinpest är mycket motståndskraftigt och kan
överleva månader till år i produkter som inne-
håller smittat svinkött, bedöms sådana produk-
ter vara den viktigaste smittkällan vid introduk -
tion till nya områden. Utfodring av grisar med

❘❙❚ månadens epiztel

Akut afrikansk svinpest, hudblödningar hos en kulting. 
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matavfall är därför förbjudet inom EU och
införsel av sådana produkter till EU-länder är
reglerad. Utbrottet i S:t Petersburgregionen för-
anleder ökad vaksamhet när det gäller risker att
föra in smittade produkter till Sverige och även
risken att föra med sig virus indirekt, t ex i sam-
band med transporter. Extra uppmärksamhet
på symtom som kan tyda på svinpest rekom-
men deras. Symtomen är desamma som vid
klassisk svinpest. Sjukdomen har aldrig före-
kommit i Sverige, men eftersom smittspridning
kan ske såväl direkt som indirekt via transpor-
ter, personer m m samt genom matavfall, är den
ständigt aktuell att hålla i minnet.

SPRIDNING AV INFLUENSA FRÅN
MÄNNISKA TILL GRIS 
I ett tidigt skede av utbrottet av pandemisk
influensa A(H1N1) rapporterades om smitta
från människa till gris i Kanada. I slutet av sep-

tember konstaterades smitta till gris från en
influensasjuk skötare på Irland. Även Norge,
som hittills varit fritt från influensa hos gris,
har rapporterat ett utbrott av pandemisk in -
fluensa A(H1N1) hos gris som hade koppling
till en influensasjuk skötare. Nyligen konstate-
rades också ett fall på Island enligt samma
mönster. Även för Islands del var detta det första
fallet av influensa hos gris överhuvudtaget. 

Influensaläget hos gris i Sverige övervakas i
ett samarbete mellan Svenska Djurhälsovården,
SVA och Jordbruksverket och hittills har inga
fall av pandemisk influensa A(H1N1) diagnos ti -
serats. Utbrotten i våra grannländer aktualiserar
rekommendationen att personer med influensa-
liknande symtom inte ska vara i kontakt med
grisar eller fjäderfä. Det är också viktigt att
besättningarna har ett gott smittskydd. Per -
sonal som jobbar med grisar eller fjäderfä bör
överväga att vaccinera sig.  ■

■ ■  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.
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Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

En hund med ansträngd andning och som för-
sökte kräkas utan resultat kom för undersök-
ning. Fallet är tolkat av klinikveterinär Carolina
Carlsson vid Bild diagnostiska kliniken, Universi -
tetsdjursjuk huset, SLU.

Storpudel, tik, sju år
ANAMNES: Hunden hade fått successivt tilltagande
tung andning med väsande ljud från halsen sedan ett

par dagar tillbaka, framför allt i samband med ansträng-
ning. Djurägaren upplevde även att hunden försökte
få upp någonting genom att försöka kräkas, men det
hade bara kommit upp lite slem. Hunden är vaccine-
rad mot kennelhosta.

KLINISK UNDERSÖKNING: Allmäntillståndet är gott
och hunden har normal kroppstemperatur. Svalg -
under sökning på vaken hund bedöms som normal.
Vid auskultation är hjärt- och lungfrekvensen inom
normalvariation och hjärtat låter normalt. Man får

intryck av generellt lindrigt ökade and-
nings ljud vid auskultationen. Negativ host-
 provokation. 

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Röntgenbilder av
torax togs i vänster och höger lateralprojek-
tion (Figur 1 och 2) samt ventrodorsal
(VD) projektion (Figur 3). Vilka föränd-
ringar kan ses och hur är de lokaliserade?

FIGUR 3. Ventrodorsal (VD) projektion av torax.FIGUR 2. Höger lateralprojektion av torax.

FIGUR 1. Vänster lateralprojektion av torax.

SVAR SE SIDAN 50
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”Det stora jobbet nästa år är de
statliga avtalen och förhandlingarna
med SLA för de privatanställda”. 
Så inledde AVFs ordförande Fredrike
Ritter punkten verksamhetsplan för
2010 när det hölls representant-
skaps möte på Ulfsunda Slott i 
oktober. 

Förutom att förbereda församlingen på
vad som komma skall, 2010 är ett viktigt
förhandlingsår, kastade också Fredrike ut
diverse frågor till representanterna. Vad

behöver vi för hjälp från förbundskansliet?
Hur ser framtiden ut i form av juridisk
kompetens för AVF när Veteri närför -
bundets båda jurister snart går i pension?
Frågan blev diskuterad men obesvarad. 

Diskussionen gled istället över på hur
en förhandlingsdelegation bör vara sam-
mansatt, både på central och lokal nivå.
”Att komma ifrån att de som förhandlar
på lokal nivå känner varandra är nästan
oundvikligt. På central nivå bör förhand -
lingarna skötas av ”anonyma” personer
och helt baseras på lagstiftning utan per-
sonliga känningar”, var den gemensamma
slutsatsen. 

Det uppkom även förslag att AVF bör
utforma råd till medlemmarna i samband
med anställning. 

AVFS INFORMATIONSKANALER och pro-
filering togs också upp. Hur ”självständig”
ska föreningen vara/se ut? Det framkom
med tydlighet att hemsidan, som är den
självklara informationskanalen i dagens
läge, bör anpassas till SVFs hemsida och
i stort sett ha samma stil. 

EN STOR DEL AV MÖTET ägnades åt ett
föredrag av Lill Dahlberg, jurist som
tidigare arbetat på LO/TCO Rättsskydd,

Tufft år väntar för AVF  
TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Hela församlingen samlad på slottstrappan. 
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numera konsult. Hon höll ett minst sagt
informationstätt block om arbetsmiljö -
frågor, något hon är specialiserad på.
Lills föredrag behandlade  bland annat
hur svårt det är att få fällande domar i
arbetsmiljöbrott. 

– Brotten är svåra att utreda, framför
allt ansvarsfrågan, sade hon och poäng-
terade för de närvarande att de som

arbets ledare inte ska ”luras” att ta hela an -
svaret utan alltid skjuta ansvaret ”uppåt”. 

– Arbete med djur ställer speciella krav,
sade Lill vidare. Varje enskild individ
måste i dessa fall ha kompetens att 
bedöma om arbetsplatsen är farlig. 

REPRESENTANTER för distriktsveterinä-
rerna tog upp frågan om hur svårt det är

att få någon att ställa upp som skydds -
ombud, bland annat beroende på att det
straffar sig ekonomiskt. Det är svårt att
få rätt ersättning på grund av konstruk-
tionen av distriktsveterinärorganisatio-
nens (DVOs) lönessystem.  

– Då får man räkna ut en medianlön,
svarade Lill Dahlberg och förslog att
DVO kanske kunde anamma Svenska
Kyrkans system med regionala skydds -
om bud, det kan fungera på platser där det
är många ”ensamarbetare”. För skydds -
ombud måste man ha.

Lill gick även igenom hur ett arbets -
skadefall går genom rättssystemet, vad
som är kränkande särbehandling ur juri-
disk synvinkel, hur problem förändrats
på arbetsplatserna med tiden, ”numera
väldigt få mobbningsfall men desto fler
utbrändhetssyndrom” och en hel del till.
Lill har vid några tillfällen hjälp till med
ärenden gällande SVF-medlemmar. 

DE AVSLUTANDE VALEN bjöd på föga
dra matik och så här ser styrelsen för
AVF ut kommande verksamhetsår:
Ordförande Fredrike Ritter, vice ord -
förande Lars-Erik Staberg (fyllnadsval,
Torkel Ekman kan inte fortsätta på grund
av utlandstjänst), kassör Christer Gylle -
rup, sekreterare Monica Landström,
ledamöter Eleonor Fredler, Lars-Gösta
Larsson, Tone Lindvåg och Laszio Lak.  ■

Mötessekreteraren Eleonor Fredler tar en välbehövlig kaffetår i en av slottets
originellt inredda salonger. 

Ordförande Fredrike Ritter kan nöjd åka hem och pusta ut efter två intensiva dagar på årets
representantskapsmöte.

Lill Dahlberg är specialist på arbetsmiljöfrågor. 
Hon vet vad som är rätt och vad som är fel.
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N O R D VA C C

Vissa receptfria läkemedel
får nu säljas i butik

❘❙❚ Den 1 november trädde ny lagstiftning
i kraft som gör det möjligt att sälja vissa
receptfria läkemedel på andra försäljnings -
ställen än på apotek. Förändringen är det
fjärde och sista steget i omregle ringen av
apoteksmarknaden.

De nya reglerna innebär att av de nuva-
rande totalt ca 900 receptfria läkemedlen
får 540 säljas i t ex livsmedelsbutiker och
bensinstationer. Till de frisläppta prepara-
ten hör bland annat hydrokortison för 
utvärtes bruk, vissa antimykotiska krämer
och alla de smärtstillande tabletter som
hittills sålts receptfritt på apotek. Detaljer
om vilka läkemedel som får säljas och 
anmälda försäljningsställen av vissa recept-
fria läkemedel finns på Läkemedelsverkets

webbplats www.lakemedelsverket.se.  
– Dessa läkemedel passar för egenvård,

har en lindrig biverkningsprofil och är
lämpliga med hänsyn till patientsäkerhe-
ten och skyddet för folkhälsan, säger Jan
Liliemark, professor vid Läkemedelsverket.

Källa: Pressmeddelande från Läkemedels-
verket den 1 november. ■

Hästen i centrum på SLU-
konferens

❘❙❚ Hästen måste bli synligare inom EU.
Konferensen Equus 2009, som hölls vid
SLU i Uppsala 29–30 oktober, avslutades
med att den europeiska hästsektorn skrev
under en avsiktsförklaring om samarbete.
De största hästorganisationerna i Europa
ska nu tillsammans i nätverk driva frågor
för att utveckla sektorn.

– Hästindustrin spelar en allt viktigare
roll för landsbygdsutvecklingen i Europa.

Den ger arbetstillfällen, inkomster och ett
rikare landskap. Att skapa en god djurväl-
färd och vinna kundernas förtroende är av
stor vikt för sektorns utveckling, sa jord-
bruksminister Eskil Erlandsson i sitt tal.

Under konferensen diskuterades bland
annat dopning och otillåten medicinering
inom hästsporten samt långa transporter
till slakt i södra Europa som leder till att
hästar far illa. Ett ökat djurskydd för alla
hästar, inte bara de som tävlar, var en
fråga som diskuterades vid flera tillfällen
under mötet. Även behovet av fortsatt
satsning på utbildning och forskning inom
hästsektorn diskuterades. Forskningen kan
inte bara fokusera på veterinärmedicin
och husdjursvetenskap, ansåg deltagarna.
Hästens beteende, dess roll i samhället
och dess värde för rehabilitering inom 
humanvården utpekades som andra vik-
tiga områden.

Källa: Pressmeddelande från SLU den 
30 oktober. ■

❘ ❙❚ noterat
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Den 8–9 oktober samlades veteri -
närer, myndigheter, intresseorganisa-
 tioner och handel från stora delar
av världen i Uppsala för att diskutera
djurvälfärd. Det var det mångåriga
EU-projektet Welfare Quality som
slutredovisades, och deltagarna fick
en inblick i framtidens djurbaserade
bedömningsgrunder.

Welfare Quality startade 2004 som det
största integrerade forskningsprojektet
inom området i världen. Målet var att ut -
veckla ett djurvälfärdsbedömningssys tem
som kan tillgodose både samhällets krav
och marknadens önskemål. EU satsade
flera tiotals miljoner euro på projektet,
som fördelades bland 44 forskningsinsti-
tut i 21 länder. Projektet slutredovisades
på SLU i Uppsala i början av oktober,
som en aktivitet inom det svenska ord-
förandeskapet i EU. Intresset för kon -
ferensen var stort med 250 anmälda del-
tagare och många på väntelistan.

Projektkoordinator är Harry Blokhuis,
tidigare verksam vid universitetet i
Wageningen i Holland men numera pro-
fessor vid SLU i Skara. Till sin hjälp har
han haft en styrkommitté och en grupp
forskningsledare, där bland andra Linda
Keeling från SLU i Uppsala märks. Pro -
jek tet har dessutom samarbetat nära med
en rådgivande kommitté av avnämare,
inklusive en representant från den vete-
rinära europafederationen FVE. 

TÄNKBARA ANVÄNDNINGS-
OMRÅDEN
I inledningsanförandet framförde jord-
bruksminister Eskil Erlandsson att han

hoppades kunna använda resultaten från
projektet i den planerade nya svenska
djurskyddslagstiftningen. Hans mål är att
flera djurbaserade mått ska ingå i bedöm-
 ningskriterierna än vad som är fallet
med nuvarande regelverk. Dagen till ära
hade även den ansvariga EU-kom missio -
nären Androulla Vassilliou, DG SANCO,
kommit till Uppsala. Hennes förhopp-
ning på Welfare Quality-projektet var att
det skulle ge konsumen ter och handeln
ett redskap för en europeisk djurskydds-
märkning på animalieprodukter. Det
finns en stor efterfrågan på sådan infor-
mation idag, menade Vassilliou.

Forskarna själva var dock mer återhåll -

samma än politikerna med den praktiska
användbarheten av projektet. 

– Vi har kommit en bra bit på väg,
kommenterade projektledaren Harry
Blok huis i sitt anförande. Resultaten är
omfattande och detaljerade, och berör
djur slagen nötkreatur (mjölkkor, kött-
djur och kalvar), gris (suggor och slakt -
svin) och fågel (kyckling och höns).
Blokhuis betonade samtidigt att resulta-
ten fortfarande ligger på forskningsnivå,
och måste omarbetas och utvecklas för
att kunna användas i vardagspraktik. Efter
en sådan bearbetning såg han många
praktiska användningsområden, t ex som
mätverktyg i djurhälsoprogram, som

Slutrapport om Welfare Quality-projektet

Nya sätt att mäta djurs välfärd
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Welfare Quality-projektet har letts av Harry Blokhuis, tidigare verksam vid universitetet 
i Wageningen i Holland men numera professor vid SLU i Skara.
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➤ egen kontrollparametrar för djurägare,
som kommersiella kvalitetskont roll verk -
tyg, som grund för produktmärkning
eller som bedömningsgrunder för offent-
lig djurskyddskontroll.

PRINCIPERNA
Hur ser då principerna i Welfare
Quality-konceptet ut? Linda Keeling
rätade ut många frågetecken när hon
presenterade detaljerna i programmet.

Projektet har utvecklat ett system för

att kunna mäta djurvälfärden direkt på
djuren och för att kunna göra en total
bedömning av gårdens djuromsorg.
Bedömningssystem har även utvecklats
för slakterier men det är inte helt fär-
digställt ännu. På gårdsnivå fokuserar
välfärdsbedömningarna på fyra huvud -
principer för varje djurslag: inhysning,
utfodring, hälsa och beteende. Inom
dessa studeras totalt tolv kriterier för
djur  välfärd. Konkret går det till så att
cirka 30–50 olika mått samlas in. Dessa

har så långt möjligt mätts direkt på djuren
(exempelvis via hullbedömningar, ska-
dor, beteendestudier etc). Resultatet från
mätningarna/poängbedömningarna vägs
sedan samman för att ge en slutlig be döm -
ning av djuromsorgen på en enskild gård.

Den initiala mätningen av ”rådata” är
indelad i en fyragradig skala där varje mått
(t ex hälta eller positiv sinnesstämning)
ges poäng som graderas med betygen
”utmärkt”, ”god djuromsorg”, ”accep-
ta bel djuromsorg” eller ”ej klassificerad”.
Av psykologiska skäl ville projektledarna
inte använda ett negativt laddat begrepp
för besättningar med otillfredsställande
djuromsorg. Tyvärr visade det sig att i
princip alla försöksgårdar hamnade i
klassen ”ej klassificerad” vid de första
för söken med systemet, berättade Isa belle
Veissier från INRA, det franska natio-
nella institutet för jordbruksforskning.
Forskargruppen sänkte därför kraven för
alla betygsklasser, för att få en normal -
spridning i bedömningen. Att på detta
sätt sänka ribban för att till godo se de
kontrollerade kritiserades av åhörarna på
konferensen. Welfare Quality-gruppen
försvarade sig med att utan en möjlighet
att nå upp till högsta betyg skulle ingen
djurägare ens försöka förbättra sig. 

INGEN HELIG GRAAL
Ett annat hett diskussionsämne var
huruvida Welfare Quality-systemet är
praktiskt möjligt att genomföra. Hur
exakta är mätningarna? Är de realistiska
då det tar förhållandevis lång tid att gå
igenom en gård samt ekonomin – vem
ska betala?

Projektets rådgivande kommitté i form
av dess ordförande Peter Sandø från
Danmark framförde bland annat att
forskarna inte i tillräcklig utsträckning
involverat näringen i arbetet. Han ansåg
även att projektarbetet lett till orealistiska
förväntningar hos människor som inte
varit direkt inblandade. Periodvis har
arbetet setts som en ”helig graal” som
skulle lösa alla problem kring djur-
skyddsmärkning, ny lagstiftning, risk-
klassificering etc, påpekade Sandø. Den
rådgivande kommittén ansåg att dagens
resursbaserade mått på djurskydd och
djurvälfärd är viktiga och inte kan tas
bort. Samtidigt påpekade Peter Sandø
att Welfare Quality-projektet tillfört

Välfärdsbedömningarna bygger på fyra huvudprinciper: inhysning, utfodring, hälsa och 
beteende. Inom dessa studeras totalt tolv kriterier för djurvälfärd, berättade Linda Keeling.

En bra lönestatistik ger ett bättre underlag för löne råd  givning och kan bi -
dra till högre löner. Därför blir vi glada om du så snart som möjligt svarar
på enkäten.

Om du inte har fått den, har vi kan ske fel e-postadress till dig. Upp datera
då genom att kontakta kans liet – office@svf.se, 08-545 558 20.

Kan du inte svara via webben, med dela kansliet för att få en pappersenkät.

ÅRETS LÖNEENKÄT
har kommit i din inkorg
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mycket ny värdefull kunskap, som bör
användas i ett integrerat mätsystem där
både resursmått och djurbaserade mått
ingår. Den rådgivande kommittén under-
strök vikten av att det nu fokuseras på
genomförandet av Welfare Quality-syste-
met i stället för att, som kommissionens
representant vid konferensen ville, arbeta
vidare med de djurslag som inte ingått i
projektet (får, ankor, kalkon, häst, fisk).

FORTSÄTTNINGEN?
Frågan om hur denna stora ekonomiska
och arbetsmässiga satsning ska leva vidare
hängde i luften vid EU-konferensens slut.
Den svenske arrangören Anders Lönn -
blad, departementsråd och enhets chef
på Jordbruksdepartementet, kunde inte
ge något svar i sitt avslutningsanförande
men hoppades att nätverken som pro-
jektet skapat kan leva vidare. I dagsläget
finns inga nya pengar beslutade för en
uppföljning, men Lönnblad satte sitt
hopp till att industrin, frivilligorganisa-

tioner och regeringar ser till att arbetet
fortsätter.

Den intresserade kan ta del av det
digra konferensmaterialet på hemsidan
för det svenska ordförandeskapet,
www.se2009.eu. Där kan man också se

videoinspelningar av alla föredrag, och
följa paneldebatten. Detta är ett prak-
tiskt sätt att sätta sig djupare in i fråge-
ställningarna, då föreliggande referat
bara ger en övergripande sammanfatt-
ning av ämnet.  ■

Arrangörerna Anders Lönnblad och Agneta Norgren, båda från Jordbruksdepartementet är nöjda med det stora intresse för konferensen
som inhemska och utländska besökare visade.

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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I början av oktober firade djursjuk -
vårdarutbildningen 25 år i Skara med
ett späckat föreläsningsprogram,
som väl speglade yrkets breda 
kompetens. Mycket kretsade kring
det nya treåriga djursjukskötarpro-
grammet, och vad den kommande
legitimeringen innebär.

– Djursjukskötare blir nu en skyddad
titel, och yrkesgruppen kommer att bli
mer synlig på arbetsmarknaden, sade
programstudierektor Anne Nilsson när
25-årsjubileet öppnade på SLU i Skara.

Anne Nilsson berättade om utbild-
ningens utveckling från 40-veckorskur-
sen som startade 1984, till det treåriga
kandidatprogram som drog igång i höst.
Sedan 2005 är djuromvårdnad ett eget
huvudämne och nu kommer alltså djur-
sjukskötare att ha möjlighet att efter 
examen fortsätta med master- och där -
efter forskarutbildning. Helt nya ämnen
i pro grammet är bland annat ”Djur -
omvårdnad vid sjukdomstillstånd”,
”Kommunikation” och ”Statistik och
praktisk försöksdesign”. Anne Nilsson
betonade att även om utbildningen blir
mer akademisk är det fortfarande en
yrkesutbildning, med många praktiska
inslag. Den treåriga utbildningen som
startade i höst är mycket populär.

– Vi hade 50 sökande till varje utbild-
ningsplats, berättade Anne Nilsson.

NYTT ANSVAR OCH NYA SKYLDIG-
HETER
Helen Loor, veterinärinspektör från Jord-
bruksverket, berättade om djursjukskö-
tarens ansvar och skyldigheter i samband
med legitimering, och om arbetet med

övergångsbestämmelser för alla de djur-
sjukvårdare som vill ansöka om legiti-
mation från och med årsskiftet. Dessa
bestämmelser har medvetet gjorts gene-
rösa för att så många som möjligt av
dem som idag är verksamma inom yrket
ska kunna ansöka. Föreskrifterna som var
ute på remiss till och med 27 oktober
kan läsas på Jordbruksverkets hemsida,
där man även kommer att kunna få all
information om hur ansökan går till.

Övriga uppskattade programpunkter
var bland annat djursjukskötarens roll
inom vårdhygienen. Föreläsaren Karin
Berg ström, biträdande statsveterinär, SVA,

gav flera praktiska råd om hur smitta
kan förebyggas, men uppmanade också
djursjukskötaren att muta in området
och se till att det blir en viktig och upp-
märksammad del i det dagliga arbetet.

DJURSJUKSKÖTARENS FRAMTIDA
ROLL
Populära föreläsarna Tamara Grubb,
DVM, Washington State University och
Görel Nyman, VMD, berättade bland
annat om möjligheterna att använda
constant rate infusion (CRI) för effektiv
analgesi på hund respektive häst och
djursjukvårdaren Karina Dillon, Dan -

Djursjukvårdarutbildningen 25 år

Programstudierektor Anne Nilsson har arbetat med, och följt utvecklingen av, utbildningen
från att ha varit en ettårig högskoleutbildning till nu ett treårigt kandidatprogram.

LENA SVENDENIUS, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar*
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mark, höll en engagerande föreläsning
om kattens beteende.

Tyngdpunkten i söndagens program
låg på djursjukskötarens framtida roll
inom rehabilitering av djur, med föreläs-
ningar av Anna Bergh, VMD, och prak-
tiska förevisningar på häst av Barbro
Attrell, veterinär och universitetsadjunkt,
SLU. Anders Eriksson, hovslagare, visade
tömkörning. Den nya utbildningen ger
studenten möjlighet att välja fördjup-
ning inom rehabilitering, vilket gör att

den legitimerade djursjukskötaren kom-
mer att ha mycket goda möjligheter att
profilera sig inom detta område. 

GRUNDARNA PÅ PLATS
På plats både under föreläsningar och
jubileumsmiddagen fanns naturligtvis
utbildningens grundare, professor eme-
ritus Gustaf Björk samt Eva Magnusson,
narkossköterska och Karin Bredelius,
veterinär som även de varit involverade
sedan starten för 25 år sedan. De fick

bekräftelse på att initiativet varit och är
värdefullt för djursjukvården.

– Den fantastiska utveckling som pro-
grammet genomgått under åren kunde
vi som var med vid starten kanske inte
drömma om, säger Gustaf Björck.  

*LENA SVENDENIUS, leg veterinär, specialist 
i hundens och kattens sjukdomar, Institutionen
för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Box 234, 
532 23 Skara.

Övergångsbestämmelserna har medvetet gjorts generösa för att så
många som möjligt av dem som idag är verksamma inom yrket ska
kunna ansöka, berättade Helen Loor.

Dåvarande chefveterinären vid Veterinärinrättningens djursjuk-
hus, Gustaf Björck, såg till att utbildningen av djursjukvårdare
placerades i Skara.

Kompendium
VETERINÄRKONGRESSEN 2009
Kompendium, inklusive CD-skiva, med föredrag från 2009 års
Veterinärkongress kan beställas från veterinärförbundets kansli. 

Kompendiet kostar 520 kronor (inkl porto och moms) vid insättning 
på Sveriges Veterinärförbunds plusgiro 83 80-8. Ange på talongen
”Kompendium 2009”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 eller per e-post 
office@svf.se mot faktura.
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Hästnäringen kritiserar
avelsregler

❘❙❚ Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS),
samverkansorganet för svensk hästsektor
som bland annat har ansvaret för Flyinge
och Strömsholm, kritiserar i ett pressmed-
delande Jordbruksverkets ändring av avels-
reglerna. Att tillåta avel på hästar som bär
på defekta gener är en försämring av
djurskyddet, anser HNS. 

Jordbruksverket ändrade reglerna för 
att uppfylla EUs krav. Den gamla svenska
tolkningen gjorde att hästar med anlag
för dödliga sjukdomar eller andra åkom-
mor som orsakar lidande för djuret inte
fick användas i avel i Sverige, även om de
var godkända för ändamålet i ett annat
EU-land. 

HNS har dock inte bara kritik att komma

med. De välkomnar även att Jordbruks -
verket tillsatt en referensgrupp för häst-
frågor där avelsorganisationerna ingår.  ■

Förste svenske diplomate i
veterinär onkologi utsedd

❘❙❚ Den 8 oktober fick Henrik von Euler
specialistkompetens som Diplomate i 
European College of Veterinary Internal
Medicine – Companion Animals, i den
nya subspecialiteten onkologi (Dipl
ECVIM-CA (oncology)). Han är härmed
den förste diplomerade onkologen i
Sverige och bland 27 totalt i Europa 
som antagits under defacto-status som
grundare (founder) av detta nya college.
Henrik är docent vid Institutionen för kli-
niska vetenskaper, avdelningen för kirurgi
och medicin vid SLU.

– Det är en stor ära och bekräftelse för
mig personligen men också en bekräftelse
på den högkvalitativa vård av cancer -

patienter som jag och mina kolleger
utfört vid SLU under de senaste åren,
kom menterar von Euler till SVT. 

– Att arbeta med onkologi är krävande,
då det förutom god klinisk kompetens
inom många olika delområden även är
mycket känsloladdat och kräver god
empatisk förmåga i kontakt med djurägare
som är oroliga att deras djur kommer att
dö, fortsätter han.

För att bli utvald för bedömning krävs
minst sju års verksamhet inom disciplinen,
att man är erkänd specialist på nationell
nivå, att man publicerat minst sex artiklar
i referee-granskade internationella tid-
skrifter och att man presenterat original -
arbeten vid vetenskapliga möten samt en
dokumentation av tillräckligt många fall.
Därefter startar en två år lång bedöm-
ningsprocess. Nu är Henrik von Eulers
plan att starta upp ett residentprogram i
onkologi vid SLU och fortsätta utveckla ny
och bättre diagnostik samt behandlings-
metoder inom området.  ■

❘ ❙❚ noterat

Fel i citat av Simon Singh

I SVT 14/09 publicerades en debattartikel med
rubriken ”Kiropraktik vs vetenskap”, skriven av
Ragnvi Ekström Kjellin. Tyvärr smög sig ett tryck-
fel in i texten när det gällde ett citat av författaren
Simon Singh. På sidan 49 i tidningen återges citatet
från tidningen The Guardian, och korrekt citerad
skriver Singh som följer: ”The British Chiro practic
Association claims that their members can help
treat children with colic, sleeping and feeding 
problems, frequent ear infections, asthma and pro-
longed crying, even though there is not a jot of 
evidence. This organisation is the respectable face
of the chiropractic profession and yet it happily
promotes bogus treatments.” I SVT 14/09 har
dessvärre ”not a jot” blivit ”not a lot”. ”Not a jot”
betyder ”inte ett jota”, total avsaknad av något, 
till skillnad från ”not a lot”. Just uttrycken ”not 
a jot” och ”happily promotes bogus” har blivit de
springande punkterna för BCAs stämning mot
Singh, varför detta fel blev extra allvarligt.
Redaktionen beklagar felskrivningen.

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör

Kåsörer sökes

Veterinärtidningen publicerar
sedan flera år tillbaka ett 
veterinärt kåseri i varje num-
mer. Vi vill därför gärna ha
kontakt med nya veterinära
kåsörer som vill publicera sig
i SVT. Hör av er!

Redaktionen
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www.lyckliga.nu
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Prästavägen 254, 263 91 Höganäs
042-722 83

Västerort Djursjukhus har en lång
och periodvis brokig historia. Efter
flera ägarbyten är det sedan ca två
år tillbaka Ingemar Alin, anlitad av
tidigare ägaren Agria som konsult,
som ensam äger djursjukhuset.

En omfattande renovering och tillbygg-
nad har pågått det senaste året, med full
verksamhet hela tiden, och nu är de nya
lokalerna helt klara. Det nya djursjuk-
huset som omfattar 700 m2 hade press -
visning i slutet av oktober. 

– Personalen har varit helt fantastisk
som orkat med att hålla verksamheten
igång under hela renoveringen, säger vd
Ingemar Alin. Han tillägger också att de
hantverkare som gjort byggnadsarbetena
varit väldigt hänsynsfulla för att inte
störa vid operationer och dylikt. 

Den veterinära verksamheten sköter
chefveterinär Barbro Wallius. Hon är spe-
cialist i hundens och kattens sjukdomar
och är en av få i landet som även har steg
II-specialisering. Barbros specialområde
är kirurgi. Tina Knutas, som arbetat länge
på Västerort Djur sjukhus, är personal-

chef och narkos sköterska. Ingemar Alin,
Barbro Wallius och Tina Knutas utgör
företagets lednings grupp. 

Totalt har djursjukhuset 20 fast an -

stäl lda: sex veterinärer, varav tre är spe cia-
lister, tolv djursjukvårdare, en bio medi -
cinsk analytiker och en administratör.
Tilläggas kan att en av djursjukhusets

Västerort Djursjukhus dubbelt så stort 

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Trojkan som leder nya Västerort Djursjukhus, från vänster Tina Knutas, Barbro Wallius och
Ingemar Alin.

➤

Den vetenskapliga tidskriften Acta Veterinaria Scandinavica, skapad av de nordiska
veterinärförbunden, publicerar sedan den 1 januari 2007 sina artiklar enbart
elektroniskt på Internet. Allt material i tidskriften ligger i sin helhet fritt åtkomligt
på adressen: www.actavetscand.com. Utgivningen finansieras via en avgift från
de publicerade författarna, med de nordiska veterinärförbunden som ekonomisk
garant. 

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

Innehåll i 
Acta Veterinaria Scandinavica
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➤ grundare, Astrid Elffors som tillsammans
med maken Sten startade Västerort Djur-
 sjukhus 1973, fortfarande deltar i arbe-
 tet som kirurg. 

– Västerort Djur sjukhus har utveck-
lats till ett akutsjukhus där vi kan göra
allt utom att spika ben, säger Barbro
Wallius. Vi har öppet alla dagar (utom

fyra kring jul och nyår). Det gör att vi
kan operera på fredagen och ha återbe-
sök på lördagen. Vi har bara goda erfa-
renheter av att djuren sover hemma och
kommer tillbaka efterföljande dagar.
Ägarna engagerar sig och är med i det
som händer på ett annat sätt än om man
lämnar djuret kvar. Självklart ordnar vi

plats på ett annat djursjukhus om det
behövs dygnet runtvård. 

Västerort Djur sjukhus har ungefär
15 000 besök årligen. Numera är en
tredjedel av fallen akuta och fördelning-
en mellan djurslagen är 49 procent katt,
49 procent hund och resten andra
smådjur.  ■

Den nya byggnaden omfattar 700 kvadratmeter, dubbelt så stort som tidigare. 

MOTIV A
Julkort med motivet ”Överdirektör S A Norling omkring
1840 på väg från Skara till Stockholm körande hingsten
Sultan” säljes till förmån för förbundets fond för informa-
tionsverksamhet. Kortet finns med eller utan hälsningen
”God Jul och Gott Nytt År”, samt med engelsk text.

MOTIV B
Till förmån för förbundets understödsfond försäljes julkort
med motiv av Petter Hernqvist (oljemålning av Per Krafft 
d y). Finns endast med text ”God Jul och Gott Nytt År”.

Julkorten beställes från 
Sveriges Veterinärförbunds kansli, tel 08-545 558 20. 

Korten kostar 3 kr/st + porto och moms

Julkort
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Databas avslöjar bristande
djurvälfärd

❘❙❚ De flesta av Sveriges mjölkkor har god
hälsa men det finns betydande variationer
mellan välfärden i olika besättningar. Sam-
tidigt finns stora mängder information om
djuren samlad i Svensk Mjölks system Ko-
databasen. I ett projekt har forskare vid
Svensk Mjölk identifierat de nyckeltal i 
databasen som fungerar bäst för att iden-
tifiera besättningar med sämre djurvälfärd,
rapporterar nyhetsbrevet Nytt om forsk-
ning nr 5/09.

I projektet undersöktes välfärden i 62
slumpvis utvalda mjölkkobesättningar och
jämfördes med nyckeltal i Kodatabasen.
Av 66 tillgängliga nyckeltal kom forskarna
fram till en kombination av fem som iden-
tifierade 77 procent av besättningarna

med bristande djurvälfärd. De avslöjande
nyckeltalen är andel kor med sena semi-
neringar, andel ej seminerade kvigor äldre
än 17 månader, kalvdödlighet, dödlighet
för kor och dödlighet för ungdjur.

Forskarna undersökte också sambandet

mellan välfärden som den avspeglades i
nyckeltalen och produktionsekonomin. I
de flesta fallen innebar bättre djurvälfärd
också bättre ekonomi, understryker den
projektansvariga veterinären Charlotte
Hallén Sandgren.  ■

❘ ❙❚ noterat

Vårkonferens 17–18 mars 2010
Djurönäset på Värmdö utanför Stockholm

•

Mer information kommer i nästa nummer av Svensk Veterinärtidningen
samt på vår hemsida www.svdhv.se.
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Som praktiserande veterinär
ställs man alltid inför
risken att ha otur vid
behandlingar eller
göra felbedömningar
inför besiktningar. Den
vanliga ansvarsförsäkringen täcker
ofta inte sådana situationer, vilket
debattören här lyfter fram.

Debattartikeln kommenteras av
veterinärförbundets kanslichef Per
Carlsson på annan plats i tidningen.

Som praktiserande veterinär idag blir
man alltmer kritiskt granskad i sitt
handlande. I vissa fall är detta befogat, i
andra fall bara ett utslag av det allt större

avstånd som nutidens djurägare har till
naturen. Acceptansen för att vi lever i en
nyckfull värld där inte allt följer skrivna
lagar och regler är allt lägre. Så fort
något går snett ropas det högt att någon
måste ställas till ansvar. Vi ser att allt
flera kolleger blir anmälda till veterinära
ansvarsnämnden och att stämningar mot
veterinärer också ökar. Detta är det sam-
hällsklimat vi lever i och måste anpassa
oss till. 

Hur kan man då skydda sig mot att
hamna i dessa sammanhang? Självklart
måste man se till att den yrkesmässiga
kompetensen hålls på en toppnivå. Men
man måste också kunna kommunicera
med sina kunder. Djurägaren måste fås
att förstå att i alla ingrepp och behand-
lingssituationer finns ett inslag av risk.
Allt fler har insett behovet av detta och

det har blivit allt vanligare att man på
kliniker och djursjukhus lämnar ut
skriftlig information om riskerna vid
olika typer av behandlingar och ingrepp.
Kom dock ihåg att man aldrig kan fri -
skriva sig från ”lege artis”-begreppet. Vill
man prova en icke evidensbaserad metod
på en patient kan man inom ett legiti-
mationsyrke inte göra det även om man
har djurägarens tillstånd. Bedömningar
och behandlingar som ligger utanför
den kompetens man besitter ska man
akta sig noga för. Slutligen måste man se
till att man ekonomiskt har ett skydd
om olyckan ändå är framme och man gör
en felbehandling eller felbedömning.

VAD TÄCKER FÖRSÄKRINGEN?
De flesta av oss har en ansvarsförsäkring
från veterinärförbundet. Men hur många
vet vad den egentligen täcker? Mitt råd är
att man verkligen ser över detta. Hur dyra
djur behandlar du? Har du en konsult -
ansvarsförsäkring? 

Den normala ansvarsförsäkringen
täcker bara rena felbehandlingar man
gör – det är en slags ”drulleförsäkring”
för veterinären. Har man otur när man
behandlar ett djur – dvs man har gjort
helt rätt men det går ändå åt skogen,
kommer aldrig en sådan försäkring att
falla ut. I dessa fall ska man inte ge djur -
ägaren intrycket av att ”vi kan ta det på
min ansvarsförsäkring”.

Det många inte vet är att den veteri-
nära ansvarsförsäkringen däremot inte
täcker eventuella felbedömningar. Säg att
du har besiktat och/eller röntgen under -

Flera begränsningar i ansvars-
försäkringen

❘❙❚ debatt

BENGT JOHANSSON, leg veterinär*

inbjuder till kursen 

Live and Let Die
22–23 januari 2010

Plats: Grand Hotel, Borås

Kursinnehåll: Anestesimedlens farmakologi
Avlivningar

Information/anmälan: www.vetventilen.se

Föreningen har årsmöte den 22 januari 2010.
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sökt en häst och gör ett utlåtande. Det
visar sig senare att du har gjort en felak-
tig bedömning av ett radiologiskt eller
kliniskt fynd vid besiktningen. I dessa
fall är det inte frågan om en ”felbehand-
ling” utan en ren bedömning av fynd
man gör. Här är man helt utan skydd så
vitt man inte har en ”konsult ansvars -
försäkring”. Denna försäkring måste man
som företagare eller enskild veterinär
teckna själv och dessutom är den kost-
sam. För den som besiktar eller bedömer
röntgenbilder av mycket dyra djur kan
det emellertid vara förödande för verk-
samheten att inte ha den. En felbedöm-
ning skulle kunna sätta hela företaget i
konkurs.

AUTENTISKT EXEMPEL
Låt mig illustrera detta med ett auten-
tiskt exempel. En häst besiktas och efter-
som den har ett betydande värde ska den
också besiktningsröntgas. Hästen är såväl
kliniskt som radiologiskt, enligt veteri-
närens bedömning, utan anmärkning.

Två år senare blir hästen halt. Vid den
radiologiska undersökningen hittar man
fynd som tyder på att den inte kan bli
bra. Den ska således ”dömas” ut. Försäk -
ringsbolaget kräver då in de bilder som
togs vid besiktningen. Man konstaterar
att förändringen fanns redan då och trots
att hästen fungerat normalt under två år
annulleras försäkringen. Enda sättet för
djurägaren att bli ekonomiskt skadeslös i
detta läge är att kräva pengar från den
besiktande veterinären. I detta läge tror
man kanske då att den veterinära ansvars-
försäkringen kan gå in och täcka för den
felbedömning man gjorde – men icke.

TVÅ PROBLEM
Enligt min uppfattning åskådliggör detta
två problem.

Det första och mest uppenbara är
behovet av en konsultansvarsförsäkring
som veterinärförbundet borde teckna kol-
lektivt eller åtminstone kunna erbjuda
de veterinärer som är i en sådan position
att man behöver en sådan.

Det andra är försäkringsbolagens han-
 tering av de bedömningar veterinärer gör.
Jag menar att i det ögonblick som en
veterinär gör en bedömning som sedan
försäkringsbolaget använder som ett
underlag i tecknandet av en försäkring,

har man godkänt den veterinären som
sin konsult. Det är inte rimligt att djur -
ägaren ska drabbas av att försäkringen
annulleras när man i efterhand upptäcker
att veterinären gjort en felbedömning.
Jag menar att om försäkringsbolaget
accepterar en bedömning av veterinären
vid tecknandet av försäkringen ska man
inte sedan i efterhand kunna underkänna

den. Framför allt ställer man försäkrings -
tagaren i en tråkig situation.

NÅGRA REFLEKTIONER
För egen del överväger jag att i framti-
den lägga till en klausul i intyget, att den
bedömning jag gör i ett radiologiskt ut -
låtande inte får användas som underlag
för en försäkring. Om försäkringsbola-

Det många inte vet är att den veterinära ansvarsförsäkringen inte täcker eventuella fel -
bedömningar, t ex vid besiktning inför köp. 

➤

Bland årets föreläsare märks:

• John Walmsley, MA, VetMB, CertEO, Dipl ECVS, Hon FRCVS, The Liphook
Equine Hospital

• Dylan Gorvy, DVM, Dipl ECVS, Regionhästsjukhuset Strömsholm
• Veronica Roberts, DVM, Dipl ECEIM, Regionhästsjukhuset Strömsholm
• Anna Kendall, leg vet, Dipl ECEIM, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
• Agneta Gustafsson, leg vet, PhD, Dipl ECEIM, Intervet Schering-Plough Animal

Health

Anmälan och kursinformation: Se kursens hemsida www.vinterkurs.se.

Vid förfrågningar angående anmälan, resor och boende kontakta Annika Höglund,
HighGrove AB, +46 (0)703-404 606, annika@highgroveevents.se.

Årsmöte 29/1 och Vinterkurs 29  –30/1 2010 
Hotel Dalecarlia Konferensanläggning & Spa

Tällberg, Dalarna

”SHIT HAPPENS”
– komplikationer i veterinär hästpraktik
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Skänk enkelt på cancerfonden.se 
eller sätt in ditt bidrag på 
Plusgiro 90 1986-0

Vi tänker besegra cancer. 
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020-59 59 59

Världens 
vackraste 
ord:
i morgon.

get vill använda den radiologiska under-
sökningen för ett sådant underlag är 
de välkomna att själva bedöma röntgen-
bilderna.

Jag är medveten om att ett sådant
ställningstagande kan medföra att man
från försäkringsbolagens håll inför ett
system med ”godkända” försäkringsvete-
rinärer. Den frågan har varit uppe förr
och tidigare har man från veterinärt håll
bromsat en sådan utveckling – men det
kanske är dags att tänka om. Man kan
tänka sig ett system där man över vissa
försäkringsbelopp anvisar vissa veterinä-
rer och kliniker. Ryggmärgsmässigt säger
nog de flesta praktiserande veterinärer
nej – men betänk situationen att utan en
försäkring i ryggen göra felbedömning
på en miljonhäst. 

Vidare menar jag att man i de fall man
inte från försäkringsbolaget kräver rönt-
gen för införsäkring av en häst ska man
inte heller i efterhand kunna använda

even tuella besiktningsbilder för att annul-
lera försäkringen. Om man krä ver en
radiologisk undersökning och godkänner
den bedömning som gjorts, antingen
genom egna konsulter eller den besik-
tande veterinären, ska denna bedöm ning
inte senare kunna ogiltigförklaras.

Jag ser med intresse fram emot en 
diskussion i dessa frågor. Mitt förslag är
att man från veterinärförbundets sida
snarast ser över möjligheterna för en kon-
sult an svars försäkring för veterinär kåren.
Vidare vore det av stort värde om för-
säkringsbolagen och de praktiserande
veterinärerna tillsammans träffar en över-
enskommelse hur man ska hantera pro-
blematiken kring besiktningar och radio-
logiska undersökningar i samband med
dessa.

*BENGT JOHANSSON, leg veterinär, specialist 
i hästens sjukdomar, Hallands Djursjukhus.

➤

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

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

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

Michael Forsgrens stiftelse utlyser härmed följande stipendier:
Under våren 2010 kommer att utbetalas ett totalt belopp om ca 60 000 kr fördelat på ett eller flera stipendier, b e roen de
på vad styrelsen bedömer lämpligt vid granskning av inkomna ansökningar.

Ansökan skall inges i tre exemplar, senast 2010-01-11 till Bernt Jones, Box 7054, 750 07 Uppsala.

Följande upplysningar ska finnas i den maskinskrivna ansökan:
1. Sökandens namn, adress (gärna e-postadress), telefonnummer och personnummer.
2. Sökandens betyg och andra studiemeriter.
3. Uppgift om den forskning, som sökanden önskar fi nansiera med stipendium och vilket belopp som önskas för

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

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

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

Beslut om stipendieutdelning beräknas ske under våren 2010.
Oktober 2009

Michael Forsgrens stiftelse
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Bengt Johansson diskuterar på
annan plats i tidningen veterinär-
förbundets ansvarsförsäkring, och
de begränsningar som denna har
för privatpraktiserande veterinärer.
Veterinärförbundets kanslichef
informerar här om att en utökad
ansvarsförsäkring är på gång, men
påpekar också att anställda veteri-
närer inte behöver försäkringen alls
på grund av arbetsgivarens principal -
ansvar.

Insändaren tar upp en viktig fråga och
det är bra att den diskuteras. Först som
sist bör det påpekas att ansvarförsäkringen
är bara till nytta för de av våra medlem-
mar som bedriver veterinär verksamhet i
egen regi. De som har en anställning har
inget behov av en ansvarsförsäkring, då
det så kallade principalansvaret gäller.
Det innebär att arbetsgivaren är ansvarig
för de anställdas handlingar.  

UTVIDGAD ANSVARSFÖRSÄKRING
PÅ GÅNG
Det är ett problem när medlemmarnas
förväntan av vad försäkringen täcker inte
stämmer överens med vad den verkligen
täcker. Kansliet har därför sedan ca ett år
tillbaka tillsammans med Företagande
Veterinärers Förening (FVF) fört diskus-
sioner med If Skadeförsäkring – som är

försäkringsgivare för ansvarsförsäkringen
– om hur ansvarsförsäkringen skulle
kunna utvidgas så att den omfattar även
intygsskrivning såsom insändaren efter-
frågar. Vi har inte kommit i mål ännu
men arbetet pågår och vi hoppas kunna
presentera en lösning så snart som möj-
ligt. I dagsläget är det endast If som är be -
redda att diskutera en försäkringslösning
med veterinärförbundet, övriga för säk -
ringsbolag anser att försäkringskollektivet
är för litet för att kunna konstruera en
ekonomiskt hållbar försäkring. 

STATISTIK SAKNAS
Ett av problemen vid konstruktionen av
försäkringen är att försäkringsbolaget
behöver ha någon form av statistiskt
underlag för att kunna räkna ut risken
och därmed premien. Hur ofta inträffar
felaktiga intygsskrivningar och vilka
eko nomiska konsekvenser får de? Det
finns ingen bra statistik att tillgå och
kansliet har tillsammans med FVF för-
sökt göra uppskattningar för att kunna
ge försäkringsbolaget ett beräknings -
underlag. För att få ner premien kan vi
välja att ansluta samtliga som idag har
ansvarsförsäkringen, men det innebär att
även de som inte vill ha en utökning får
det med en premiehöjning som följd.
Alternativet är att försäkringen tecknas
på individuell basis men då blir premien
väsentligt mycket högre, flera tusentals
kronor på årsbasis. Försäkringsbeloppets
storlek samt självriskens storlek påverkar
också premienivån: en högre självrisk
ger en lägre premie och vice versa. Dessa 

är några av de frågor vi har att ta ställ-
ning till och målet är naturligtvis att allt
sammanvägt ska utmynna i en försäk-
ringslösning som passar så många som
möjligt av våra medlemmar. Så snart det
finns en utökning av ansvarsförsäkringen
kommer vi att informera om det. 

Utförligare information om den be -
fint liga ansvarsförsäkringen finns att läsa
i SVT 3/09.

PER CARLSSON

kanslichef, SVF

Förbundet jobbar på utökad
ansvarsförsäkring

❘❙❚ replik

replik

VÅRMÖTE
fredag och lördag 

den 16–17 april 2010

Åhus, Kristianstad

Peder Haaland
föreläser

Arrangör:
Veterinärmottagningen 

i Näsum

Vi återkommer med annons i
kommande nummer av SVT.
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Vilken är din diagnos? – Svar

RÖNTGENUTLÅTANDE
Hjärtat är smalt i samtliga projektioner. Lungkärlen bedöms
vara inom normalvariation. I kaudodorsala delen av torax
samt ventralt om hjärtat går lungloberna inte hela vägen
ut till diafragma respektive sternum och det är gastäthet
mellan lunglober och diafragma respektive sternum i båda
lateralprojektionerna. Det är större avstånd med gastäthet
mellan hjärtat och sternum i höger lateralprojektion jäm-
fört med vänster lateralprojektion, vilket tyder på pneu-
motorax framför allt i höger hemitorax. Fri gas i torax 
kan inte ses i VD-projektionen. Det är ökad täthet i lung -
parenkymet samt luftbronkogram i kraniala lungloben på
höger sida. Lunglobens ventrala del är spetsig och smal,
mest troligt på grund av atelektas sekundärt till pneumo-
torax. Det finns en kurvilinjär mjukdelstäthet summerad
över hjärtapex i höger lateralprojektion som kan motsvara
någon slags organiserad mjukdelstäthet, exempelvis fibrin.
Lindrigt med gas ses i esofagus dorsalt om hjärtbasen.
Kaudala delen av esofagus kan utlinjeras mellan hjärtat

och diafragma, antingen på grund av att den fria luften i
torax gör den mer framträdande eller att den innehåller
lindrigt med vätska. Trakea, skelett och mjukdelar runt
torax bedöms vara inom normalvariation.

RADIOLOGISK DIAGNOS
Lindrig pneumotorax med fri luft framför allt i höger
hemitorax, utan radiologiskt påvisbar orsak. Tänkbar orsak
är adherens mellan lunga och toraxvägg som av någon
anledning har rivits upp, eller möjligen ruptur av kon -
genital bulla eller bleb. Områdena med ökad täthet i lung-
parenkymet motsvarar mest troligt atelektas, dvs kollaps,
sekundärt till pneumotorax. Hjärtats smala form tyder på
hypovolemi eller chock.

DISKUSSION
Den fria luften i torax kan i föreliggande fall inte ses i VD-
projektionen. För att bedöma i vilken sida av torax det är
mest fri luft tar vi därför hjälp av lateralprojektionerna.

Kurs i øyesykdommer 
hos smådyr

Påmelding og informasjon: Senter for etter- og
videreutdanning NVH; sevu@veths.no www.veths.no
Kurset blir gjennomført på Norges veterinærhøgskole onsdag 27. – fredag 29. januar 2010

Dette er et praktisk rettet kurs med undervisning i
anatomi og undersøkelsesteknikk i tillegg til sykdoms -
lære, diagnostikk og behandling. Undervisningen vil
bestå av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid.
Diagnostikk og behandling vil bli vektlagt.
Hovedtyngden av undervisningen vil omhandle hund
og katt, men kurset inkluderer forelesninger om øye-
lidelser hos kanin, fugl, reptiler og små selskapsdyr.   

Faglig ansvarlig: Ellen Bjerkås (ellen.bjerkas@veths.no)
Hovedforelesere: Ellen Bjerkås, Ernst-Otto Ropstad

Pris: kr 6000,- inkl. lunsj og underveisservering  
Påmeldingsfrist: 7. januar 2010

Etterutdanning
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FIGUR 4. Horisontellt tagen projektion där hunden ligger på höger sida. Lung -
loberna går hela vägen ut till toraxväggen i vänster hemitorax förutom längst
kaudalt utmed diafragmas vänstra crura.

FIGUR 5. Horisontellt tagen projektion där hunden ligger på vänster sida. Den fria
luften stiger uppåt och friprojiceras i höger hemitorax.

Det är större avstånd med gastäthet
mellan hjärtat och sternum i höger
lateralprojektion jämfört med vänster
lateralprojektion, vilket innebär att
det är mest fri luft i höger hemitorax.

Det förklaras av att lungorna kol-
lapsar i den sida som har mest fri luft,
i detta fall höger sida. När patienten
ligger på sidan med kollapsade lungor,
i detta fall på höger sida, glider hjärtat
utmed toraxväggen lateralt åt höger
sida på grund av gravitationen efter-
som lungorna inte är luftfyllda och
därför inte håller hjärtat kvar i mitt-
linjen. Det ger en separation mellan
hjärtat och sternum i höger lateral -
projektion. 

Vid osäkerhet kan horisontellt
tagna projektioner vara till hjälp.
Patienten ligger på sin högra (Figur 4)
respektive vänstra sida (Figur 5), men
bilderna tas horisontellt vilket ger ett
utseende som om det vore VD-pro-
jektioner. När patienten ligger på
sidan stiger den fria luften uppåt och
friprojiceras. I Figur 5 kan den fria
luften tydligt ses i höger hemitorax. 

”Falsk” pneumotorax kan ibland
ses i VD- och dorsoventrala (DV-)
projektioner till följd av hudveck som
orsakar ett område med nedsatt rönt-
gentäthet utmed höger och vänster
sida. För att inte göra en felaktig
bedömning är det viktigt att granska
dessa områden i vilka lungkärl kan
ses. Hud vecken fortsätter dessutom
oftast förbi torax och den samman-
tagna bedömningen görs alltid i fler
än en projektion.

Zoonosnätverk blir 
självförsörjande

❘❙❚ Den 1 november övergick Med-Vet-
Net, det EU-finansierade nätverket mellan
human- och veterinärmedicinsk forskning,
till det medlemsfinansierade Med-Vet-Net

Association. Nätverket har betytt mycket
för SVAs zoonosforskning, skriver myn -
digheten i ett pressmeddelande den 2 
november. 

Med-Vet-Net har med sina fem år i 
ryggen skapat förutsättningar för en inte-
grerad forskning mellan human- och 
veterinärmedicinen, där fokus legat på 
livsmedelsburna zoonoser. EU-kommissio-
nen har hittills stöttat projektet med 
14,4 miljoner euro, men från och med 

nu blir nätverket självfinansierande genom
medlems avgifter. 

– Det har varit ett framgångsrikt projekt
och nu har vi en bra grund att stå på.
Målsättningen är att även Med-Vet-Net
Association kommer att fungera som ett
nav för samverkan och kunskapsutbyte,
inklusive forskning kring livsmedelsburna
zoonoser, säger Jens Mattsson, enhets-
chef på SVA och projektdeltagare i Med-
Vet-Net.  ■

❘ ❙❚ noterat
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➤

  KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

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 49
1–2/12 -09. KURS I OPTIMAL ANTIBIOTIKA  -
BEHANDLING – HUR TÄNKER MAN? Uppsala.
Arr: SVARMpat och Strama VL 
(SVA och Svenska Djurhälsovården).
(SVT 12/09)

4–5/12 -09. KURS I KANIN- OCH SMÅDJURS -
TÄNDER, Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 14/09)

v 50
10–11/12 -09. KURS I ANESTESI STEG 3, DEL 1.
Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

v 4
NY 26/1 -10. UPPDATERINGSKURS FÖR

BESÄTTNINGSVETERINÄRER – FOKUS PÅ LUFT-
VÄGSINFEKTIONER (GRIS) arrangeras i Skara
av Boehringer Ingelheim Vetmedica.
Info: Sigal Kromann, tfn 0733-85 32 36,
slk@cop.boehringer-ingelheim.com
eller Boehringer Ingelheim Vetmedica,
Produktionsdjur, Box 467, 
201 24 Malmö, tfn 040-23 34 00,
www.bipro.dk 
(se annons i denna tidning)

NY 26–28/1 -10. KURS OM HÖNSHÄLSO-
PROGRAMMET, SALMONELLAKONTROLL-
PROGRAMMEN, FJÄDERFÄSJUKDOMAR OCH

HANTERINGEN AV SALMONELLASMITTADE

BESÄTTNINGAR arrangeras på SVA i 
Uppsala av SVA och Jordbruksverket.

Info: Margareta Tervell, Jordbruksverket,
tfn 036–15 62 71, 
margareta.tervell@jordbruksverket.se

NY 27/1 -10. UPPDATERINGSKURS FÖR

BESÄTTNINGSVETERINÄRER – FOKUS PÅ LUFT-
VÄGSINFEKTIONER (GRIS) arrangeras i 
Kristianstad av Boehringer Ingelheim
Vetmedica. Info: Sigal Kromann, 
tfn 0733-85 32 36, 
slk@cop.boehringer-ingelheim.com
eller Boehringer Ingelheim Vetmedica,
Produktionsdjur, Box 467, 
201 24 Malmö, tfn 040-23 34 00,
www.bipro.dk 
(se annons i denna tidning)

27–30/1 -10. KURS I AVANCERAD ORTODONTI

OCH PROTETIK, Halmstad. Arr: Accesia.
(SVT 14/09)

NY 28/1 -10. UPPDATERINGSKURS FÖR

BESÄTTNINGSVETERINÄRER – FOKUS PÅ LUFT-

Hästsjukhuset i Skara erbjuder en trivsam och välutrustad arbetsplats med MRI, digital röntgen & ultraljud, video  -
endoskopi/gastroskopi, tandvårdsbehandling samt stationärvård och smedja. Kliniken har ett nybyggt diagnostiskt
centrum i anslutning till sjukhuset, med bland annat ridhus och rullmatta.

Ditt huvudsakliga arbetsfält blir som ansvarig för polikliniken med fokus på hältdiagnostik och ridutredningar men
också bilddiagnostik, sportmedicin och akutvård. 

Vi söker dig som är drivande, självständig, energisk och engagerad – en erfaren kliniker med kunskap och intresse
för bilddiagnostik och intresse för att vara med att utveckla verksamheten. Specialistkompetens i hästens sjukdomar
eller motsvarande fördjupning inom visst ämnesområde värdesätts, liksom personalledningsförmåga.

Hästsjukhuset står inför förändring och utveckling och vi fäster stor vikt vid ett personligt engagemang och laganda.
Vi arbetar i en förändringstid med satsning på vidareutbildning, kunskapsutbyte och förmedling av nya rön. Vi söker
även ytterligare en klinikveterinär till polikliniken.

Vi söker även klinikveterinär till ett par av våra mindre kliniker – se www.hastklinikerna.se.

Ansökan vill vi ha senast den 11 december 2009 till ATG Hästklinikerna AB, via e-post till rekrytering@atg.se eller
per post till Ulrika Hedlund, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av VD Maria Lendau, tfn 08-627 22 83 eller HR & Service Ulrika Hedlund,
tfn 08-627 21 35.

ATG Hästklinikerna står för omsorg, omtanke, kompetens och modern
hästsjukvård. Vi finns från Boden i norr till Malmö i söder, på 25 orter i
Sverige, när du behöver råd, undersökning eller behandling av din häst.
Vi utför de flesta undersökningar och behandlingar som förekommer
på häst. Våra kliniker har tillgång till modern utrustning såsom digitalt
ultra ljud, röntgen, videoendoskop, och på många kliniker smedja, sta-
tionärvård och operation. Vi är 150 medarbetare varav 60 veterinärer och
tar emot cirka 60 000 besök varje år. Hos oss är alla hästar välkomna!

Klinikveterinär, ansvarig för polikliniken
till ATG Hästsjukhus, Skara
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➤ VÄGSINFEKTIONER (GRIS) arrangeras i 
Uppsala av Boehringer Ingelheim 
Vetmedica. Info: Sigal Kromann, 
tfn 0733-85 32 36, 
slk@cop.boehringer-ingelheim.com
eller Boehringer Ingelheim Vetmedica,
Produktionsdjur, Box 467, 
201 24 Malmö, tfn 040-23 34 00,
www.bipro.dk 
(se annons i denna tidning)

28–30/1 -10. KURS I DIAGNOSTIK OCH

BEHANDLING AV HÄLTA HOS HUND, 
Västerås. Arr: VeTAbolaget. 
(SVT 13/09)

NY 29–30/1 -10. KURS ”SHIT HAPPENS –
KOMPLIKATIONER I VETERINÄR HÄSTPRAKTIK”
arrangeras i Tällberg, Dalarna av 

SVS Hästsektion. Info: 
www.vinterkurs.se 
(se annons i denna tidning)

v 7
15–19/2 -10. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION, HÄST. Arr: SLU. (SVT 14/09)

19–20/2 -10. KURS I ENDODONTI – ROTFYLL-
NINGAR BASKURS, Halmstad. Arr: Accesia.
(SVT 14/09)

v 8
NY 26–27/2 -10. HÄSTTANDVÅRD GRUNDKURS

arrangeras i Halmstad av Accesia. 
Info: www.accesia.se, tfn 035-397 97.

v 9
5–6/3 -10. KURS I DENTAL RÖNTGEN OCH

INTRAORAL FOTOGRAFERING, Halmstad. 
Arr: Accesia. (SVT 14/09)

v 11
NY 17–18/3 -10. SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDENS

VÅRKONFERENS arrangeras på Värmdö,
Stockholm. Info: www.svdhv.se 
(se annons i denna tidning)

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 48
23–27/11 -09. EXCELLENCE IN VETERINARY

THERAPY (SMALL ANIMAL) – INTERNAL

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

25–27/11 -09. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
BEHANDLING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 1(3),
Oslo, Norge. (SVT 11/09)

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)

Umeå universitet söker...

 
 

 

Universitetsveterinär
organisatoriskt placerad vid medicinska fakulteten
Sista ansökningsdag 09-12-22

Läs mer på: www.jobb.umu.se

Dig som har arbetat som distriktsveterinär under något år och nu vill komma vidare 
medicinskt, specialisera dig på häst och som kan tänka dig att flytta till och verka 
i Skåne. Du ska ha en hög medicinsk ambition, servicekänsla och positiv attityd. 
Eget hästkunnande/intresse är ett krav. Du kommer att arbeta heltid omfattande 
fyradagarsvecka plus beredskap. 

Equimed är av Jordbruksverket godkänd utbildningsplats för specialistkompetens
i hästens sjukdomar. Mycket goda möjligheter till ekonomisk och professionell
utveckling erbjuds.

Equimed AB är en modern ambulatorisk hästpraktik, som behandlar mer än 3500 hästar per år och 
som har sitt huvudsakliga praktikområde i det hästtäta nordvästra Skåne.

Den medicinska ambitionen är hög och arbetet består av allt ifrån rena rutinfall via hältutredningar, 
stuteriarbete, medicinska utredningar och kirurgi till intensivvård av sjuka föl. Den diagnostiska utrust-
ningen är omfattande med t.ex. mobil direktdigital röntgen, ultraljud, fiberoptik, videoendoskopi, EKG 
och blodanalysutrustning. Vi tillhandahåller jourservice till fasta kunder. Equimed består idag av fem 
medarbetare och vi behöver snarast förstärka praktiken med ytterligare en veterinär.

Ansökan som behandlas konfidentiellt, skickas senast den 11 dec. till:
Equimed AB, Håkan Palm, Bergåsa, 260 23 Kågeröd. Mail hp@equimed.se

Vi sökerw
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➤

28/11 -09. NOVOS – NORDISKA VETERINÄR -
ORTOPEDISKA SÄLLSKAPETS FIRST ANNUAL

OPEN MEETING, Helsingfors, Finland.
(SVT 13/09)

v 49
30/11–4/12 -09. EXCELLENCE IN VETERINARY

THERAPY (SMALL ANIMAL) – NEUROLOGY

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

2–6/12 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL 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, THORA -
COLUMBAR, 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 PRAC-
TICAL 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
20–22/1 -10. KURS I ODONTOLOGI FOR

DYREPLEIERE, SAMLING 2(3), Oslo, Norge. 
(SVT 11/09)

Länsstyrelsen är statens företrädare i länet. Vi arbetar för länets invånare, företag och organisationer i bred samverkan med andra  

aktörer. Länsstyrelsen är unik inom statsförvaltningen genom sitt breda verksamhetsfält. Vi arbetar med kunskapsförmedling, tillsyn  

och ärendehandläggning. I uppdraget ingår att driva arbetet för en hållbar utveckling. Vi är ca 500 tjänstemän och har kontor i Malmö 

och Kristianstad.
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Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad

Kungsgatan 13, 205 15 Malmö 

Tel 044/040-25 20 00, Fax 044/040-25 21 10

www.lansstyrelsen.se/skane

Länsveterinär
Länsstyrelsen i Skåne län söker

Länsstyrelsen söker en Länsveterinär för tillsvidareanställning till djur-
skydds och veterinärenheten i Kristianstad. Djurskydds- och veterinär-
enheten arbetar med frågor som rör hälsa hos djur och människor.  
Vi ansvarar för djurskyddskontrollen i länet, arbetar med smittskydds-
frågor, livsmedelsfrågor och andra veterinära frågor. På enheten finns 
idag ca 25 medarbetare, i huvudsak djurskyddsinspektörer och vete-
rinärer. Som länsveterinär har man ett varierande arbete med mycket 
kontakt med både medarbetare och allmänheten.  

Mer information hittar du på vår hemsida.  
Vi ser helst att du söker tjänsten via  
www.lansstyrelsen.se/skane > Jobba hos oss > Lediga tjänster.

Välkommen med din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 7 december 2009.

L

1

Länsstyrelsen i Kronobergs län söker

en länsveterinär med placering  
på landsbygdsenheten.

Sista dag för ansökan är den 8 december 2009.

Mer information finns på  
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
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
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
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
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v 4
NY 27–29/1 -10. ETTERUTDANNING: KURS

I ØYESYKDOMMER HOS SMÅDYR arrangeras 
i Oslo, Norge av Norges veterinær-
høgskole. Info: www.veths.no

NY 30–31/1 -10. ADVANCED EQUINE

MAGNETIC RESONANCE DAYS 2010
arrangeras i Bonn, Tyskland av 
AG Pferd. Info: Arno Lindner, 
tfn 0049 2461 340 430, 

arnolindner@t-online.de,  
www.agpferd.com

v 6
10–12/2 -10. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
BEHANDLING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 2(3),
Oslo, Norge. (SVT 11/09)

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, EXTREMI-
TIES, 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
14–16/4 -10. KURS I ODONTOLOGI FOR DYRE-
PLEIERE, SAMLING 3(3), Oslo, Norge. 
(SVT 11/09)

v 16
21–23/4 -10. KURS I ANESTESI OG SMERTEBE-
HANDLING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 3(3),
Oslo, Norge. (SVT 11/09)

v 22
NY 2–5/6 -10. 35TH ANNUAL WORLD SMALL

ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION CONGRESS

(WSAVA), arrangeras i Genève, Schweiz.
Info: www.wsava2010.org 

Länsstyrelsen i Uppsala län söker

biträdande
Länsveterinär

Ansökan senast den 6 december 2009
Läs mer om tjänsten på 
www.lansstyrelsen.se/uppsala/ledigatjanster

➤
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Bensnickaren

❘❙❚ kåseri

ARMÉNS HUNDSKOLA var platsen för länge sedan. Dit kom
en apa med bruten underarm. Privatpersoner fick visst ha
apor som husdjur på den tiden. 

Efter konsultation med expert på liknande skada bland så
kallade högre stående primater beslöt jag att armen skulle 
gipsas. Detta blev utfört, apan blev kvar över natten för kon-
troll att gipset låg bra. 

NÄSTA MORGON kom djurskötaren för att städa och utfodra
sina skyddslingar. Han var van med hundar, så därför öppnade
han ett fönster för vädring. Detta såg apan, så efter ett par
sekunder hade han lämnat den öppna buren, hoppat ut
genom fönstret, ut på gården och upp i en stor björk.

Vad gör den ansvariga veterinären? 

HÄR GÄLLER PLAN A, det vill säga djurskötaren fick cykla ner
på stan och inhandla en liter jordgubbar. Det råkade vara
säsong för dem då. Jordgubbarna behandlades med något 
lugnande, jag har glömt med vad.

Jordgubbarna lades i en skål, skålen sattes på en käpp. Så
klättrade jag upp i björken, sträckte upp skålen till herr
Nilsson. Han smakade försiktigt på den första gubben, därefter
började han bombardera mig med jordgubbar, paint ball war
på riktigt, åtminstone från apans sida. 

Återigen gällde att tänka. Kanske kan det gå med operation
övertalning? Så därför klättrade jag högre för att komma till
tals med Nilsson. 

Då började apfan pissa på mig! Fort ner från björken, plan
C måste tänkas ut.

ALLTSÅ SÄNDES en djurskötare med agrar bakgrund till för-
rådet för att hämta en motorsåg. Fyra djurskötare med varsin
militärfilt rekvirerades. Meningen var att trädet skulle fällas i
en bestämd riktning, malajerna med sina filtar skulle stå upp-
ställda vid platsen för apans touch down. Filtarna över apan
som därvid skulle vara infångad. Bra.

JAG GICK IGENOM planen mycket noga med fotfolket. Själv
ställde jag mig lite vid sidan om, likt en sentida Napoleon och
överblickade det framtida slagfältet. 

Bondgrabben med motorsågen gjorde ett gott riktskär, fäll-
skäret blev perfekt och björken stöp exakt som det var tänkt.
Två grabbar med varsin filt kom över den skräckslagna apan.

På dessa kom ytterligare två vårdare med varsin filt. Pojkarna
med sina filtar lösgjordes så småningom från virrvarret av
björkgrenar. Apan sveptes in i en filt, fördes skyndsamt in i ett
behandlingsrum. Både apa och gips befann sig vara hela. Ett
kort telefonsamtal med apans ägare och han var snabbt hos
oss och hämtade sin skyddsling.

DETTA VAR min första och enda insats som aportoped, typ. 

BJÖRN WENNMAN
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Veterinär

Möjlig koppling till foder 
i smittad grisbesättning

❘❙❚ Sent i somras drabbades en grisbesätt-
ning i Skåne av salmonella. Klara bevis 
för att salmonellan kommit till gården via
smittat foder saknas, men Jordbruksverket
följer ingående de åtgärder foderföretaget
gör. I utredningsarbetet ingår också en
extra inspektion av foderfabriken.

– Det är klarlagt att det är identiskt
samma typ av salmonella som påvisats 
i fabriken och i besättningen och det 
innebär att det är troligt att det finns en
koppling mellan fynden, men klara bevis

saknas, säger Stig Widell på enheten för
foder och djurprodukter.

Klart är att fabriken sedan i somras vid
flera tillfällen haft salmonella på olika stäl-
len i miljön. I fabriken har salmonella på -
visats i det rum som tar luft till kylen som
ska säkerställa att fodret kyls ned på ett
säkert sätt. Salmonella har också påvisats
i utrymmen där personal vistas. Hos djuren
i den smittade besättningen påträffades
salmonella i stor omfattning liksom i gri-
sarnas miljö i stallet. Däremot kunde inga
salmonellabakterier upptäckas i damm -
prover i silon på gården dit fodret leve -
rerats, trots upprepad provtagning.

Källa: Pressmeddelande från Jordbruks-
verket den 28 oktober. ■

❘ ❙❚ noterat
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