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❘ ❙❚ ledare

AG HAR I SKRIVANDE STUND VARIT ORDFÖRANDE i AVF i ca tre måna-
der. Mycket spännande och intressant. Vad är det som hänt under den
här tiden? Egentligen ännu inte så dramatiska saker men de frågor som

jag hittills kommit i kontakt med har haft med arbetsmiljön/arbetstiderna
att göra, både direkt och indirekt. Detta är inget nytt, problematiken har så
länge jag varit aktiv i förbundet funnits med, men nu har jag kanske sett den
ur lite andra perspektiv.

Löneförhandlingarna på olika håll fortlöper än så länge, liksom de lokala
avtalen vid de olika djursjukhusen. På vissa ställen bättre än andra. Lönerna
är lite si och så överallt, den dramatiska höjningen som man önskat har låtit
vänta på sig. Vi vill fortfarande höja statusen i vårt yrke och därmed lönerna.
Vart tog insikten vägen att vi har ett mycket gediget kunnande och en lång
utbildning som borde visa sig i lönekuvertet? Jobba privat, statligt eller
kommunalt innebär lite olika förutsättningar men överallt finns det mycket
att göra vad det gäller arbetsmiljön/arbetstiderna.

Det som händer nu är att veterinärer förväntas jobba mycket och gärna
ännu mer på obekväm arbetstid, utan att få skälig ersättning för detta. Man
förväntas susa land och rike runt och inte få skälig ersättning för det heller,
det ska bara accepteras, trots att det inte var förhandlat från början. OK att
man under en tid i sitt liv som ”ny” veterinär önskar göra det och tycker det
är kul att pröva på olika delar av vårt mångfacetterade yrke, men efter några
år vill många ha det mer stabilt.

Är konkurrensen så tuff att man kan ”rea” ut arbete/veterinärer för att få
behålla kunder? Vart tog respekten vägen för att människor behöver sova
och vila innan nästa arbetspass? Socialt liv är också något som alla har rätt
till, familjeliv likaså. 

I en konjunkturnedgång är det risk att även vi veterinärer kommer att
drabbas av minskade arbetstillfällen, men det försvarar inte att man skär ner
på löner och ökar jourer/beredskap utan skälig ersättning. När man står i
begrepp att ta en ny tjänst är det jätteviktigt att man tittar över det erbjudna
avtalet: vad gäller, vilka arbetstider, kollektivavtal, semestertider, bered-
skap/jourersättning m m erbjuds? Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp?

En del har valt att ”bara” vara med i SVF/SVS och valt bort AVF. Det gör
att i frågor som gäller anställning kan inte förbundet hjälpa till särskilt
mycket. Jag begär inte att alla ska vara med i AVF men titta över dina egna
behov och se till så du har möjlighet till hjälp den dagen det kniper. Ta reda
på vart du kan vända dig med olika frågor. Just nu kanske läget är lugnt på
din arbetsplats och allt flyter på. Det är bra men ta inget för givet. 
Givetvis rekommenderar jag att man är med i AVF, ju fler vi är 
desto starkare står vi när det gäller och desto lättare att få hjälp 
vid behov. Det behöver inte vara ”stora” händelser, AVF kan 
även råda och hjälpa vid ”mindre” saker.

Lev väl, tänk på att vila och att dygnet bara har 24 timmar!

FREDRIKE RITTER

ordförande i AVF

J
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När veterinärtidningen kommer till

Borås för att intervjua AVFs nya ord-

förande Fredrike Ritter, blir det veteri-

närdramatik direkt. Fredrike arbetar

deltid på Borås Djurpark och där har

det skett ett litet underverk ett par

timmar tidigare. En giraff har ned-

kommit med en kalv som behöver hjälp

att få ordning på de långa benen.

I bilen på väg till djurparken berättar Fredrike
om sitt nya upplägg arbetsmässigt. 

– Jag insåg när jag åtog mig uppdraget som
ordförande i AVF att det skulle bli svårt att
kombinera med mitt jobb som klinikveterinär
på Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås. För änd -
ringar på djursjukhuset och i djurparken, när
Lasse Pettersson som både varit chef på djur-
sjukhuset och djurparkens veterinär nyligen
blev pensionär, gjorde att pusselbitarna föll på
plats för mig, säger Fredrike. 

Fredrikes nya tillvaro

löner, arbetsmiljö och små giraffer

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Hej på dig Gunsan! Fredrikes nya veterinära tillvaro handlar om att hålla
invånarna i Borås Djurpark friska och krya. Gunsan finns i ”ponnystallet”
och är ett av de djur som besökarna får umgås med på nära håll.
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Hon fick erbjudandet att bli djurparkens
nya veterinär på deltid och i kombination med
arbetet åt AVF tyckte Fredrike att det fick räcka
som försörjning ett tag. Så hon sade upp sig
från Blå Stjärnan men hoppar in som vikarie
där vid behov.

– Jag har bara mig själv att försörja och jag
var väldigt sugen på djurparksjobbet. Vi har
haft patienter därifrån på djursjukhuset flera
gånger, så helt främmande är det inte. Det är
spännande och roligt att få arbeta med så
många olika sorters djur, säger Fredrike.

HON TYCKER ATT väldigt mycket är roligt.
Fredrike är en människa där den ibland lite
schablonmässiga beskrivningen ”positiv, öppen
och glad” också verkligen stämmer. Men den
egenskap som framträder allra mest under vårt
samtal är en befriande prestigelöshet och god
självinsikt. 

Övriga intervjuobjekt får förlåta, men det är
lite kul att få återge en meritlista som inte speg-
lar den typiska ”karriärveterinären”. Fredrikes
tidigare arbetslivserfarenhet ger en bra grund
för just det som hon ska syssla med i sitt upp-
drag inom AVF, människor. Hon har inte bara
gjort en yrkesmässig ”klassresa”, hon har rest på
riktigt. Under flera år diskade Fredrike sig runt
halva jordklotet på ett lastfartyg. 

– Resor är mitt liv. Hade jag blivit veterinär
tidigare i livet skulle jag säkert arbetat som
volontär utomlands. Numera känner jag större
behov av trygghet och vill ha min bas hemma i
Borås. Där har jag min lägenhet, mina katter
och mina närmaste. 

FREDRIKE ÄR FÖDD och uppväxt i textilstaden.
Hon berättar utan omsvep att någon plugghäst
var hon inte, med usla gymnasiebetyg. Någon
tanke åt veterinärhållet hade hon inte alls på
den tiden. 

Efter åren till sjöss arbetade Fredrike inom
kriminalvården. När hon bestämde sig för att
bli mer bofast var det hopplöst att få jobb.
Enligt henne själv var det ingen som ville

anställa en avdankad fångvaktare. Fredrike är
ett ”teknik-freak”. Kanske skulle hon bli ingen-
jör? Hennes bror kom med förslaget att hon
borde bli veterinär.

– Jag bara skrattade och sa att det går ju inte
för jag har inte alls betyg för det. Men jag bör-
jade läsa på komvux och upptäckte att det fak-
tiskt var roligt att plugga, berättar Fredrike.

Så hon blev veterinär. Och föreningsmän -
niska. Att ”bara” läsa i Uppsala räckte inte,
Fredrike engagerade sig genast i VMF och som
färdig veterinär i veterinärförbundets tidigare
delföreningar, SYVF (Sveriges Yngre Veteri nä rers
Förening) och DaVF (Djursjukhusanställda
Veterinärers Förening). Numera finns inte dessa,
utan det är AVF som gäller. Fredrike har även
varit invald i veterinärförbundets fullmäktige
och styrelse.

VI ANLÄNDER till djurparken som är stängd för
allmänheten under vinterhalvåret och många
av djuren är inomhus. 

Nattens dramatiska händelse gör att de djur-
vårdare som var på plats börjar se lite trötta ut.
Det var nervöst att övervaka en giraffödsel och
se den nyfödda göra de första stapplande för -
söken att komma på benen. Någon större erfa-
renhet av sådana företeelser är svårt att få, det
är 14 år sedan det föddes en giraff i Borås.
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❘ ❙❚ reportage

FAKTA

NAMN: Fredrike Ritter 

ÅLDER: 53 

VETERINÄREXAMEN: 1993

BOR: I lägenhet i Borås

CIVILSTÅND: Singel

DJURINNEHAV: Två katter 

och en daghund

AKTUELL SOM: Ordförande 

i Anställda Veterinärers 
Förening (AVF)
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Den som sett ett föl resa sig första gången
vet att benen kan te sig väldigt långa och ving-
liga. Ta denna syn gånger tio och du har en
giraffkalv framför ögonen.

Fredrike går in till kalven efter att djurvår-
darna föst in mamman till den övriga flocken.
Modern är foglig och är förvånansvärt lugn.
Kalven kotar över på bägge bakbenen, men
står upp ändå. Den är pigg och har diat. Att
den behöver någon form av stöd för att räta
upp benen förstår alla, men vad använder
man? Färdiga stödskenor för giraffungar lär
knappast finnas. Efter lite konsultationer med
kolleger har Fredrike svaret – man klipper till
lämplig storlek av vanliga plaströr, typ avlopps -
rör, som finns på alla byggmarknader. 

Så var den frågan löst och girafferna får vila
från uppmärksamhet ett tag medan materialet
inhandlas. 

Carin Mortensen, avdelningschef med
ansvar för djuren, berättar att även om giraffer
gärna sticker fram mulen och försiktigt nosar
på besökare tycker de inte om att man tar på
dem och att gå in till kalven och ta bilder är
inte att tänka på. Hon redogör också lite för
den policy man har i parken när det gäller kon-
takt och närhet till djuren. 

– Vi håller väldigt hårt på att djuren ska ha
distans till oss människor och vi har så lite
fysisk kontakt som möjligt. Vi går aldrig in till
djuren i onödan, berättar Carin som också 
håller på nyheten, som är stor i Borås lokala
media, att man fått tillökning i parken tills det
står klart att den lilla giraffen kommer att klara
sig. Hon vill inte göra en massa barn ledsna
och besvikna om det inte skulle gå vägen.

EFTER ATT MEST på avstånd bekantat oss med
några av de djur som trivs ute på vintern, de
sibiriska tigrarna till exempel, är det dags att
sätta sig ner någonstans och prata fackliga frå-
gor. Vi slinker in på en kvarterskrog och det tar
inte många sekunder förrän Fredrike språkar
med ägaren om hur han driver sin restaurang.
”Arbetar du alla dagar i veckan, från morgon
till sen kväll?”

ARBETSTIDER ÄR ett ämne som diskuterats
livligt på sistone inom AVF. Två andra om -
råden som Fredrike ser som prioriterade är
arbetsmiljö och löner. Det finns en fara i att
antalet veterinärer blir fler och fler. Det blir svårt
att förutse hur detta kommer att påverka den
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Några timmar gammal och helt omedveten om att hon är ett litet underverk. 

Oj,oj, vad vingligt. Men den lilla giraffdamen är pigg och vill upp för att få dia.
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svenska arbetsmarknaden. Hårdare konkurrens
om jobben kan naturligtvis göra att förhand-
lingsläget försämras. Hon tycker också att det är
svårt att få veterinärer att engagera sig fackligt. 

– Alla har sina karriärer att tänka på och fri-
tiden ägnas ofta åt fortbildning. Men den bistra
sanningen är att vi veterinärer måste stå på oss
yrkesmässigt, se till att hela samhället förstår att
vi behövs. Det finns andra yrkesgrupper som
varit väldigt efterfrågade, ingenjörer till exem-
pel, som nu upplever en kris. Veteri nä rer na
måste vara förberedda på att arbetsmarknaden
kan förändras och att man inom en del näringar
kommer att söka ett billigare alternativ. 

FREDRIKE AVSLÖJAR att hon känner sig en
aning skakig inför allt ansvar som ordförande-
skapet innebär. 

– Det är väldigt mycket att sätta sig in i.
Under de första månaderna har tidigare ord -
föranden Hans Boström skött det löpande
arbetet. Det har mest varit ärenden som gällt
distriktsveterinärer och det är ju hans område,
men nu har jag tagit över mer och mer. 

– Det har varit många möten i början och
några medlemsärenden. Jag får naturligtvis väl-
digt mycket stöd av övriga styrelseledamöter
och de förhandlingsdelegationer som finns
utsedda för olika grupper av medlemmar.
Självklart har jag också ett nära samarbete med
förbundskansliets jurister. 

FREDRIKE TYCKER INTE att en facklig för -
troendeman ”bara” är en avtals- och förhand-
lingsmänniska. Hon är höggradigt intresserad
av människor och har till exempel satt sig in i
vad kollegiala nätverket kan uträtta när någon
medlem behöver en annan typ av stöd än rent
fackligt. 

– Kanske är det en typisk kvinnlig sida det
här. Karlar tar på sig fixarmössan och försöker
åtgärda ett problem med en gång, medan jag
gärna vill ventilera en fråga ordentligt. Kan jag
inte göra något ber jag om att få återkomma
när jag tänkt igenom saken och skaffat mig mer
kunskap.  

FÖR FREDRIKE GÄLLER DET nu att bli riktigt
varm i kläderna inför det stora förhandlingsåret
2010. Då ska det centrala avtalet förhandlas
om och det krävs en del förarbete. 

– Jag är visserligen vald på ett år, men räknar
med att vara med då också. Jag vill gärna skapa

mig en bild av hur det fungerar i alla delar av
landet och inom alla våra yrkesområden. Som
jag berättade tidigare är resor mitt liv och jag
”samlar” på världsarv. Så det blir Höga Kusten
och arbetsplatsbesök för min del i sommar,
avslutar Fredrike som numera pendlar mellan
fackliga frågor och just idag, väldigt vingliga
giraffben.  ■
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Fotnot: På www.boraszoo.se
finns det bilder på hur giraff -
kalven ser ut nu! 

”Nu har jag ringt runt lite, vi kan använda plaströr…” Fredrike diskuterar hur man
ska fixa stödskenor med Carin Mortensen som har ansvar för djuren.

Giraffkalven får gå med stöd ett par dagar för att bakbenen ska räta upp sig.
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”Chronic inflammatory bowel
disease” (IBD) hos häst är en ovan-
lig, men allvarlig och svårbehandlad
sjukdom. Under det senaste årtion-
det har det observerats en ökning
av en fokal form av sjukdomen,
som har visat sig ha väsentligt bättre
prognos efter kirurgisk behandling.
Denna fallbeskrivning presenterar
ett sto med diffus IBD omfattande
två tredjedelar av tunntarmen. 
En aggressiv tunntarmsresektion
utfördes och hästen behandlades
där efter medicinskt och svarade bra
på behandlingen. Ett år efter opera-
tionen mår hästen mycket bra och
har gott hull. 

Artikeln utgör författarens examens-
arbete för specialistkompetens i
hästens sjukdomar.

INLEDNING
”Chronic inflammatory bowel disease”
(IBD) hos häst är en samlad benämning
av olika kroniska inflammationstillstånd
i tarmen (Figur 1). De karakteriseras
efter typen av cellinfiltration i tarmväg-
gen och har delats upp i fyra olika
syndrom: granulomatös enterit (GE),

multisystemisk eosinofil epiteliotrop
sjukdom (MEED), lymfocytär-plasma-
cytär enterokolit (LPE) och eosinofil
enterokolit (EEC) (48). De mest stude-
rade är MEED och EEC.

Syndromen har diffus utbredning i
involverade organ och är ofta av kronisk
progredierande karaktär. På senare år
har det dock skett en ökning av antalet
rapporterade fokala lesioner med fram-
för allt eosinofila infiltrat. Dessa lesio-
ner, som benämns idiopatisk fokal 
eosinofil enterokolit (IFEE), har ofta
associerats med akut kolik (2, 35, 39,
50, 51, 52, 53). Mäkinen och medarbe-
tare (35) föreslår också den nya benäm-

ningen diffus eosinofil enterit (DEE) för
eosinofildominerade tarminflammatio-
ner utan samtidig systemisk eosinofil
infiltration.

Etiologin är oftast okänd och man vet
lite om patogenesen (2, 16, 39, 51, 52,
53). Flera författare har föreslagit typ I
hypersensitivitetsreaktioner mot födo -
äm nen, inhalerade substanser och para-
sitära eller bakteriella antigener som
möjliga grundläggande orsaker (2, 9,
12, 38, 48, 51). Nyare studier menar att
patogenesen snarare skulle innefatta ett
komplicerat samspel mellan flera typer
av inflammatoriska celler och deras
mediatorer, utan att mastceller är in -

ELIN SKÄRLINA, leg veterinär.*
Handledare: Ulrika Norell, leg veterinär, specialist i hästens sjukdomar,

Regionhästsjukhuset Strömsholm.

Fallbeskrivning

Diagnostik och behandling av ”Chronic
idiopathic inflammatory bowel disease”
hos häst

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel
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➤

FIGUR 1.”Chronic inflammatory bowel disease” (IBD) hos häst är en samlad benämning av
olika kroniska inflammationstillstånd i tarmen. Fullväggsbiopsi av borttagen jejunum från
en drabbad häst.
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blandade (35). Några författare har rap-
porterat fall där de påvisat möjliga
agens, såsom endoparasiter (12, 50),
protozoer (50), svamp (1, 34) och lym-
fosarkom (13, 28).

Symtom och fynd
Kliniska symtom inkluderar i varierande
omfattning avmagring, akut eller kronisk
kolik, diarré, trötthet, anorexi, diffusa
ödem samt feber (2, 14, 25, 27, 29, 38,
40, 49–53, 55). Hästar med GE och
MEED kan samtidigt ha dermatit och
MEED kan ge systemisk påverkan med
eosinofil inflammation i flera inre organ
(12, 28, 48).

Vanliga klinisk-patologiska fynd är
anemi, hypoproteinemi, hypoalbumi -
nemi samt nedsatt absorption av glukos
och/eller xylos (14, 25, 27–29, 32, 40,
48, 49, 52, 55). Det är ovanligt att se
avvikelser i antal celler och deras fördel-
ning i peritonealvätskan. Oftare kan
man konstatera förhöjt proteininnehåll
(25, 49–52, 55). Systemisk eosinofili (13,
25, 32, 55) samt förekomst av eosino -
filer i peritonealvätskan (28) har dock
rapporterats hos hästar med MEED.

Diagnos och prognos
För att bedöma omfattningen och
utbredningen av IBD är användandet av
ultraljud (44) och laparoskopi av värde.
En definitiv diagnos kan däremot bara
ställas utifrån histopatologisk undersök-
ning av en eller flera tarmbiopsier (2, 3,
14, 25, 29, 48, 50–53, 55). 

De flesta fall med diffus IBD har
dålig prognos för överlevnad (12, 13,
25, 28, 29, 48). Ett fåtal beskrivna fall
har dock svarat på lång tids behandling
med dexametason (14, 32, 55) eller på
resektion av sjuklig tarm (49). De mer
nyligen upptäckta fallen av IFEE har
däremot en mycket bättre prognos. Det
finns flera rapporter med lyckat kirur-
giskt behandlingsresultat, både efter
resektion av sjuklig tarm (2, 34, 50–52)
och efter manuell tömning och massage
av tunntarmen (39).

I denna artikel presenteras ett fall
med IBD, där stora delar av jejunum
och hela ileum var påverkade. Hästen
tillfrisknade efter resektion av angripen
tunntarm och uppföljande medicinsk
behandling. Fallet är intressant då det
framför allt histologiskt i viss mån skil-
jer sig från tidigare presenterade fall med
IBD. Det är också intressant ur kirur-
gisk synvinkel, eftersom tunntarmsresek-
tionen var mycket omfattande.

FALLBESKRIVNING
Anamnes
I augusti 2007 inkom ett 16-årigt halv-
blodsavelssto till Regionhästsjukhuset
Strömsholm på grund av avmagring och
recidiverande lindrig kolik i samband
med utfodring. Hon hade ett fyra måna-
der gammalt föl och var åter dräktig.
Problemen hade pågått i tio veckor men
eskalerat de senaste två. Vid flera dräk-
tigheter hade stoet under sista månaden
visat lindriga recidiverande koliksymtom.

Senast hade kolikanfallen uppfattats
kraftigare och mer frekventa. Stoet
avmaskades med fenbendazol i april
2007, innan dess med ivermektin under
hösten 2006. Hon hade aldrig avmas-
kats mot bandmask.

Kliniska och parakliniska fynd
Stoet vägde 570 kg vid ankomst.
Hennes allmäntillstånd var gott för -
utom att hon var mager. Pulsen var 40
slag/min, slemhinnorna ljusrosa och
fuktiga med normal kapillär återfyll-
nadstid. Tarmperistaltiken var normal
och buken mjuk. Munhåleinspektion
med tandundersökning visade måttligt
vassa emaljåsar, vilka raspades. En stor,
gasig tarmslynga med tjock vägg kunde
palperas i bäckenhålan vid rektalunder-
sökning och tolkades som flexura pelvina.
Dorsokranialt om den kändes en fast
tunntarmsslynga. Avföringen var lös och
illaluktande. Gastroskopi visade inget
onormalt i foderstrupe eller magsäck. 

Blodprover analyserades på laborato-
riet vid Regiondjursjukhuset Ströms -
holm enligt Tabell 1, med lindrigt för-
höjt fibrinogen som enda avvikelse.
Även träckprov analyserades där och
visade lindrig förekomst av blodmask. I
serum som analyserades på Diagnosteq,
Liverpool University påvisades en hög
antikroppstiter (optisk densitet 1,090)
mot bandmask.

Stoet behölls för vidare utredning.
Under vistelsen var hon allmänt däm-
pad, hade nedsatt aptit och fortsatt illa-
luktande mjuk avföring. Hennes puls,
slemhinnor och tarmperistaltik var nor-
mala hela tiden. Efter en del utfodringar
fick stoet anfall av kolik. Då låg hon på
sidan och stönade men svarade bra både
på metamizol (40 mg/kg) och xylazin
(0,4 mg/kg) intravenöst.

Diagnostik
Ultraljud
Med ultraljud utfört per rektum konsta-
terades stoet fortfarande dräktigt. Vid
abdominalt ultraljud dominerades fyn-
den av flertalet kraftigt dilaterade tunn-
tarmsslyngor med förtjockade väggar.
Tvärsnittsdiametern var upp till 90 mm
och väggtjockleken upp till 7 mm, jäm-
fört med normalt 3 mm (44). Tarm -
väggens fem lager kunde urskiljas tydligt
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Analys Resultat Referensvärde

Hemoglobin 129 g/l 106–169
Hematokrit 32 % 29–46 
Leukocyter 5,5 x 109/l 5,4–14,3 
Lymfocyter 1,7 x 109/l 1,5–7,7
Segmentkärniga neutrofiler 3,2 x 109/l 2,3–8,6
Stavkärniga neutrofiler 0 x 109/l 0–0,1
Eosinofiler 0,4 x 109/l 0–1
Monocyter 0,2 x 109/l 0–0,3
Basofiler 0 x 109/l 0–0,3
Totalprotein 67 g/l 53–67
Albumin 32 g/l 30–36
Fibrinogen 3,1 g/l 1,3–2,4
Urea 6,8 mmol/l 3,4–9,4
Kreatinin 100 µmol/l 90–142
γGT 0,2 µkat/l </= 0,5

Tabell 1. BLODPROVSRESULTAT FRÅN FALLBESKRIVNINGENS HÄST VID DEN INITIALA UNDERSÖKNINGEN.
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(Figur 2a och 2b). Längs vänstra buk -
hålans vägg sågs några rörliga ekogena
stråk, vilka tolkades som fibrintrådar.
Några icke dilaterade tunntarmsslyngor

kunde ses, men flera av dessa hade också
förtjockade väggar. Motoriken i den
onormala tunntarmen var generellt ned-
satt. Duodenum bedömdes normal till

utseende, liksom grovtarm, lever, mjälte,
njurar och magsäck.

Exploratorisk laparoskopi 
Efter premedicinering med bensylpeni-
cillin (15 mg/kg) och flunixin meglumin
(1,1 mg/kg) intravenöst utfördes laparo-
skopi under stående sedering med deto-
midin (totalt 13 mg) och butorphanol
(totalt 13 mg) intravenöst. Med laparo-
skopet placerat i vänster flank inspekte-
rades bukhålan. Vänster uterushorn var
lindrigt förstorat på grund av dräktig -
heten. Mjälten hade ett litet ärr på sin
dorsala yta vilket bedömdes vara utan
betydelse. Längs vänstra bukväggen sågs
flera fibrintrådar. Många slyngor av
tunntarmen var dilaterade, hade för-
tjockade och oregelbundna väggar med
utbredda petekier (Figur 3) samt hade
dålig peristaltik. 

Duodenum och övre delen av jeju-
num hade normalt utseende, liksom de
delar av cekum och kolon som kunde
ses. Peritonealvätskan, som var klar men
något orange, analyserades på labora -
toriet vid Regiondjursjukhuset Ströms -
holm, utan betydande avvikelser. Bak -
teriologisk odling utförd av samma
laboratorium var negativ.

Behandling
Laparotomi med tunntarmsresektion
Beslut togs om laparotomi för att av -
lägsna patologisk tarm och för att fast-
ställa diagnos. Differentialdiagnoser var
”chronic inflammatory bowel disease”
och neoplasi. Stoet premedicinerades
med bensylpenicillin (15 mg/kg), genta-
micin (6,6 mg/kg) och flunixin meglu-
min (1,1 mg/kg) intravenöst och sövdes
med diazepam (0,03 mg/kg), ketamin
(2,2 mg/kg) och guaifenesin (till effekt,
ca 90 mg/kg) intravenöst efter sedering
med xylazin (1,1 mg/kg) och butorpha-
nol (0,025 mg/kg) intravenöst. Därefter
underhölls narkosen med isofluran i 
syrgas. I ryggläge utfördes laparotomi
genom en ventral incision på mittlinjen. 
Stora delar av jejunum och hela ileum,
totalt ca 18 m, hade mycket avvikande
utseende. De var mycket dilaterade,
hade dålig motilitet samt kraftigt för-
tjockade, oregelbundna väggar med om -
fattande petekier. Den makroskopiskt
onormala tarmen avlägsnades så nära
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FIGUR 2A. Ultraljudsbild genom vänster flank visande tvärsnittet av flera dilaterade tunn-
tarmsslyngor. Tarmväggarna är förtjockade, upp till 7 mm (svartvit pil). En kontraherad
slynga ses till vänster i bild (vit pil). 

FIGUR 2B. Förstoringen visar tarmväggens fem lager: blå pil – tunica serosa + tela subse-
rosa, röd pil – tunica muscularis, grön pil – tela submucosa, gul pil – tunica mucosa, vit pil
– mukosans epitel.
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cekum som möjligt. Den kvarvarande
ileumstumpen, som var extremt hyper-
trofisk och mycket ömtålig för hante -
ring, suturerades med 1 polyglactin 910
i två lager Cushings sutur. Den kvar -
varande jejunumänden, som var makro-
skopiskt normal, suturerades med 2–0
polyglactin 910 i två lager Cushings
sutur. En ”side to side” jejunocekal ana -
stomos utfördes med titansuturklamrar
(ILA 100, 4,8x3,0 mm). Endast ca åtta
meter tunntarm kvarstod i hästen efter
resektionen. Linea alba suturerades fort-
löpande med 2 lactomer 9–1, subkutis
fortlöpande med 2–0 poliglecaprone 25
och huden med rostfria stålsuturklamrar
(3,9 x 6,9 mm).  

Postoperativ behandling
Stoet hämtade sig fort efter operationen.
Hon fick intravenöst dropp av lidokain
utspätt i 0,9 procent natriumklorid det
första dygnet (1,3 mg/kg initialt, sedan
0,05 mg/kg/min) samt underhållsdos av
ringeracetat de två första dygnen (totalt
60 l). Behandling fortsattes med bensyl-
penicillin (15 mg/kg) intravenöst två
gånger och gentamicin (6,6 mg/kg) 
intravenöst en gång dagligen i sex dagar,
samt med flunixin meglumin (0,5 mg/
kg) intravenöst två gånger dagligen i två
dagar. Dag två och fyra postoperativt

visade stoet lindrig kolik, vilken
behandlades effektivt med metamizol
(40 mg/kg) intravenöst. Dag tre inled-
des behandling med dexametason (0,1
mg/kg) intravenöst varannan dag. Redan
ett dygn efter operation kunde hästen
börja erbjudas små portioner vatten och
foder.

Åtta dagar efter operation skickades
stoet hem för fortsatt behandling med
dexametason (0,1 mg/kg) intramusku-
lärt varannan dag tre gånger, följt av
dexametason (0,05 mg/kg) intramusku-
lärt varannan dag nio gånger. Därefter
prednisolon (1 mg/kg) per os varannan
dag en månad, följt av nedtrappande
dos prednisolon varannan dag i ytter -
ligare en månad.

Histopatologi
En stor fullväggsbiopsi av borttagen
jejunum skickades till BioVet, veteri när -
medicinskt laboratorium i Sollen tuna,
för histopatologisk undersökning. Prepa-
 raten undersöktes också av Harold
Tvedten, laboratoriet vid Regiondjur -
sjukhuset Strömsholm. Den patologisk-
anatomiska diagnosen var kronisk enterit
med en eosinofil komponent. Tarmen
saknade helt villi och där sågs omfattande
degeneration av epitelcellerna i de
mukösa körtlarna i tunica mucosa och

tela submucosa (Figur 4). Epitelcellerna
var ojämnt cylindriska och av olika
höjd, men bägarcellerna hade normalt
utseende. Förekomst av mitoser i de
mukösa körtlarna tydde på aktiva försök
till regeneration. 

I lamina propria sågs måttlig hyper-
cellularitet med ökad mängd lymfocy-
ter, plasmaceller och mastceller samt
enstaka eosinofiler, sammantaget tydande
på en blandad enterit. Spridda mindre
fokus med blandade inflammatoriska
celler, dominerade av eosinofiler (Figur
5), sågs i lamina muscularis mucosae
och övre delen av tela submucosa.
Tunica muscularis var kraftigt förtjockad
till följd av hyperplasi och hypertrofi,
men innehöll inga tecken på inflamma-
tion. Det fanns inte i någon del av tarm -
väggen tecken på neoplasi, ödem, fibros
eller hyperemi.

Uppföljning
Stoet vägde 480 kg vid hemgång och var
mycket magert. Hon var medtagen men
hade god aptit. Avföringen var mjuk de
första veckorna efter hemkomst men har
sedan dess varit normal. Några veckor
efter hemkomst avmaskades stoet med
ivermektin och prazikvantel. Aptiten
har hållit i sig, stoet har långsamt åter-
fått sitt hull och har inte haft några
kolikrecidiv.   

Innan stoet lämnade hästsjukhuset
konstaterades hon fortsatt dräktig, men
tre veckor efter operationen kastade
hon, dock utan komplikationer.  

DISKUSSION
Den övergripande benämningen IBD
innefattar flera olika sjukdomsbilder,
med infiltration av tarmväggen med
någon typ av inflammatoriska celler som
gemensam nämnare. 

Diagnosen hos det presenterade fallet
var kronisk enterit med en eosinofil kom-
ponent. Måttlig infiltration med blan-
dade inflammatoriska celler be stående
av lymfocyter, plasmaceller, mastceller
och enstaka eosinofiler sågs i jejunums
lamina propria. Enligt Packer och med -
arbetare (37), finner man där normalt
ett lågt antal lymfocyter och plasmacel-
ler, ett fåtal eosinofiler, men inga mast-
celler. I lamina muscularis mucosae och
i övre tela submucosa fanns i spridda
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FIGUR 3. Laparoskopisk bild. Delar av jejunum. Tarmväggen är tydligt förtjockad och 
oregelbunden samt har omfattande petekier på ytan.
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fokus samma blandning av inflammato-
riska celler, men här dominerade eosino-
filer. Liknande cellinfiltration har rap-
porterats vid EEC (3, 31, 47, 50, 55),
men oftast med mer omfattande infiltra-

tion av framför allt eosinofiler. Eosino -
filer kan vara normalt förekommande i
tarmväggen och det kan vara svårt att
avgöra gränsen mellan normal och pato-
logisk mängd (48). Tittar man på hur

Mäkinen och med arbetare (35) karakte-
riserat tarmväggen hos hästar med DEE
ses stora likheter med det presenterade
fallet, med enda skillnad att de påvisat
makrofager men inga mastceller.

De mest avvikande histologiska fyn-
den var total avsaknad av villi samt
degeneration av epitelceller i mukösa
körtlar. Villiatrofi har ofta påvisats vid
GE och LPE, sällan vid MEED och i
stort sett aldrig vid EEC (14, 25, 29, 31,
46, 47). Återigen har Mäkinen och
medarbetare (35) påvisat något annat då
de beskrivit lindrig villiatrofi även hos
fall med DEE. Villiatrofi har även rap-
porterats i samband med IFEE (2).

Djupare ned i tarmväggen fanns inga
tecken på inflammation, vilket i lindrig
grad beskrivits vid DEE (35), EEC 
(47) och framför allt vid IFEE (2, 35,
50–53). Däremot sågs hyperplasi och
hypertrofi av tunica muscularis. 

Två typer av hypertrofi finns be -
skrivna, en primär/idiopatisk och en
sekundär/kompensatorisk (8, 11, 22). En
möjlig patogenes bakom primär hyper-
trofi kan vara en dysfunktion i det para-
sympatiska nervsystemet resulterande i
ökad muskeltonus och arbetshypertrofi
(8, 11). Denna dysfunktion skulle kunna
vara orsakad av parasiter (8, 17, 45) eller
härleda från inflammation i tunica
mucosa (4, 7).

Sekundär hypertrofi kan utvecklas
rostralt om en partiell eller fullständig
obstruktion, såsom en förstoppning, en
striktur eller lokala spasmodiska kon-
traktioner (8, 19, 22). Chaffin och
medarbetare (11) presenterade elva fall
med idiopatisk kraftig hypertrofi av
tunica muscularis i jejunum, ileum eller
båda delar. Hos två av dessa hästar hittade
man Anoplocephala perfoliata i cekum
nära ostium ileocekale.

Flera orsaker för fallbeskrivningens
häst
Stoet i denna fallbeskrivning hade aldrig
avmaskats mot bandmask och hade en
hög bandmaskantikroppstiter (26, 42).
Det är tänkbart att en partiell obstruk-
tion i ostium ileocekale, möjligen orsa-
kad av bandmask (36, 41, 43, 45), kan
ha varit en bidragande orsak till hyper -
plasin och hypertrofin. Chaffin (11) och
Burns och medarbetare (10) har beskri-
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FIGUR 5. Övre tela submucosa, under lamina muscularis mucosae, innehöll flera eosino -
filer (vita pilar). Där fanns även några lymfocyter (svartvit pil) och plasmaceller (svart pil). 
HE-färgning, ca 100 gångers förstoring.

FIGUR 4. Mukös körtel i tunica mucosa. Degenererade epitelceller (rektangel) jämfört med
normala epitelceller på motsatt sida av lumen. I lamina propria ses lymfocyter (svartvit pil),
eosinofiler (vit pil) och plasmaceller (svart pil). HE-färgning, ca 100 gångers förstoring.
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vit att uttänjning av glatta muskelceller
kan stimulera kompensatorisk muskel-
hypertrofi. Detta kan också ha varit en
bidragande orsak i det aktuella fallet, där
omfattande dilatation av tunntarmen
observerats. Det finns endast få tidigare
presenterade fall med hypertrofi av tunica
muscularis associerat med IBD (3, 25). 

Det är sannolikt att flera orsaker legat
till grund för de förändringar som påvi-
sats histologiskt i det presenterade fallet.
Många författare delar uppfattningen
att en typ I hypersensitivitetsreaktion
eller en IgE-medierad parasitreaktion
kan ha del i patogenesen vid IFEE och
diffus IBD (2, 9, 12, 38, 48, 51). Detta
är tänkbart även i det aktuella fallet, där
man i det blandade inflammatoriska 
cellinfiltratet påvisat mastceller och en
viss eosinofil dominans. Mäkinen och
medarbetare (35) motsätter sig här
nämnda teorier, bland annat eftersom
de inte påvisat några mastceller i sina
preparat. Flera histologiska fynd, häs-
tens avmaskningshistoria och den höga
bandmaskantikroppstitern talar för band-
mask som möjlig bidragande orsak till
hästens problem.

Omfattande tunntarmsresektion
Vad författaren känner till finns inga
tidigare publicerade fall med IBD där så
omfattande tunntarmsresektion genom-
förts som i detta. Flera rapporter finns
om lyckad behandling med tunntarms-
resektion vid IFEE (2, 34, 50–52), men
få vid diffus IBD (49, 50). Det mesta
som tagits bort är 4,5 m (2), men som
mest 2,5 m med lyckat resultat (49). I
det presenterade fallet togs ca 18 m bort,
vilket motsvarade 70 procent av tunn-
tarmen. Detta är på gränsen till vad en
häst kan klara innan den riskerar att
utveckla malabsorption och maldiges-
tion. En studie fann att mer än 60 pro-
cents resektion hos friska ponnyer ledde
till malabsorption och leverpåverkan
(54), medan en annan studie visade att
70 procents resektion tolererades bra
(23). Freeman och medarbetare (20)
rapporterade ett fall med en strangule-
rande tunntarmslesion som överlevde
minst 17 månader efter resektion av 78
procent av tarmen. Den hade dock fått
problem att hålla vikten. Det verkar 
finnas en individuell skillnad på hur

mycket tarm som kan tas bort och man
har sett tecken på gradvis tillvänjning av
kvarvarande tarm till nya förhållanden
(19, 23, 31). 

Dyer och medarbetare (15) visade att
störst absorption av kolhydrater sker i
hästens proximala tunntarm, åtminstone
om dieten är gräsbaserad. Att den proxi -
mala delen av tunntarmen kvarstod i 
det aktuella fallet förbättrade sannolikt
stoets chanser till återhämtning. För -
utom problem med att hålla vikten kan
maldigestion och malabsorption inne-
bära att en för stor mängd kolhydrater
förs vidare in i grovtarmen, ändrar den
normala metabolitsammansättningen
och mikrofloran och således predispo -
nerar för grovtarmsrelaterad kolik (15,
31).

Prognos för överlevnad
Tidigare har prognosen för överlevnad
efter tunntarmsresektion generellt varit
dålig. T ex hade MacDonald och med -
arbetare (30) i sin studie en korttids -
överlevnad på 49 procent och en lång-
tidsöverlevnad på endast 24 procent.
Flera författare har med tiden rappor -
terat bättre prognoser. Vid tunntarms -
resektion med jejunocekostomi, vilket
utfördes i det presenterade fallet, har
man visat en korttidsöverlevnad på upp
till 76 procent och en långtidsöverlev-
nad på upp till 70 procent (18, 21, 33).
Vilken typ av anastomos och vilken
suturteknik som används kan påverka
chanserna för överlevnad. Jejunoce ko -
stomi har varit förenat med sämre över-
levnad än jejunojejunostomi och jeju -
noileostomi i studier där man använt
olika suturteknik (6, 18, 20, 30, 33).
Fugaro & Coté (21) fann det motsatta 
i en studie utförd med suturklamrar.
”End to side” jejunocekostomier har
visat sig ha större risk för postoperativ
obstruktion jämfört med ”side to side”,
möjligen relaterat till mindre stomata
som är extra känsliga för postoperativt
ödem (5, 24). Jejunocekala anastomoser
medför en risk för retrograd genom-
trängning av cekums mikroflora in i
distala jejunum, vilken därmed kan få
sämre upptagningsförmåga (54). Det
betyder att den postoperativa funktio-
nella längden av jejunum kan komma
att minska ytterligare.

Några fall med IBD som behandlats
kirurgiskt, har behandlats uppföljande
med prednisolon per os i 30 dagar (50).
Ett annat fall behandlades i tre dagar
postoperativt med dexametason intra-
muskulärt (49). De flesta rapporterade
kirurgiska behandlingar har dock inte
följts upp med kortikosteroidbehand-
ling (2, 34, 51, 52), men då har det rört
sig nästan uteslutande om fokala lesio-
ner. Mäkinen (35) visade inflammations-
celler upp till 20 cm från de fokala 
lesionerna vid IFEE, vilket belyser en
mer diffus utbredning än vad som ses
makroskopiskt. Därför är det sannolikt
viktigt att i möjligaste mån utföra resek-
tion av sjukliga tarmavsnitt med goda
marginaler.

Behandling med dexametason
Endast få fall med diffus IBD har
behandlats framgångsrikt medicinskt
med dexametason. En häst med EEC
behandlades i ett års tid (55), en häst
med MEED i ca två månader (32) och
en häst med GE i fyra månader (14).
Författaren bedömer sannolikheten
liten att enbart medicinsk behandling i
det aktuella fallet hade varit tillräcklig.
Dels var de histologiska fynden av kro-
nisk karaktär, dels krävs ofta kirurgisk
åtgärd, med resektion eller ”bypass”, vid
omfattande hypertrofi av tunica muscu-
laris (11). 

Vi valde att behandla stoet från dag
tre postoperativt med dexametason 
intravenöst/intramuskulärt en månad,
följt av prednisolon per os i två månader.
Om denna långvariga behandling var
nödvändig kan diskuteras. Även om all
makroskopiskt förändrad tarm av lägs-
nats, kunde vi dock inte utesluta en
inflammatorisk cellinfiltration av reste-
rande tunntarm eller grovtarm. Det
hade varit optimalt att ta flera biopsier
av ileumstumpen, men även av makro-
skopiskt normal tarm. Detta hade 
kunnat öka sannolikheten för korrekt
diagnos och hjälpt i bedömningen av
sjukdomens utbredning och beslutet om
medicinsk behandling. Operationen var
tidskrävande och ileumstumpen mycket
skör. Fördelarna med mer omfattande
biopsitagning bedömdes inte överväga
nackdelarna med en ytterligare utdragen
operation samt ökad risk för kontami-
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nation av bukhålan. Sett i efterhand
kunde vi ha skickat flera biopsier av
borttagen tarm med förhoppning om en
mer detaljerad diagnos.

Uppföljning
Många fall med IBD har anemi,
hypoproteinemi och hypoalbuminemi
(46–48). Att detta sto svarat så bra på
behandling, trots omfattande och allvar-
liga lesioner, kan sannolikt till stor del
relateras till hennes goda allmäntillstånd
trots avmagring. Stoets parakliniska para-
 metrar var normala förutom ett förhöjt
fibrinogen.

Det ska bli intressant att följa stoet
framöver. På lång sikt är det inte bara
maldigestion och malabsorption som är
överhängande risker. Komplikationer
kan uppstå till följd av kolhydratöver-
skott med negativ påverkan på grovtarm
samt av adhesioner som kunnat uppstå
efter laparotomin. Eftersom orsaken till
sjukdomen inte är känd är det svårt att
förebygga recidiv. Det enda vi kan göra
är att balansera utfodringen noggrant
och fortsätta med väl genomtänkta
avmaskningsrutiner.
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Ett stort tack för engagemang i fallet 
vill jag rikta till den duktiga personalen
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speciellt tack riktas till Harold Tvedten,
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tus vid Michigan State University, USA,
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av histologipreparaten. Jag vill också rikta
ett stort tack till min handledare Ulrika
Norell, för hennes engagemang i arbetet
och konstruktiva kritik.

SUMMARY
Chronic inflammatory bowel disease
in the horse – a case report
Chronic inflammatory bowel disease
(IBD) encompasses a spectrum of
inflammatory disease of the equine
gastrointestinal tract. Incidence is rare
and the condition is often refractory to
treatment. Several reports (14, 32, 49,
50, 55) describe both surgical and/or
medical treatments, but with very 
variable outcome. The more common
diffuse form of the disease generally has
a bad prognosis whichever treatment is

attempted. During the last decade, a
focal form of the disease has been repor-
ted (2, 34, 39, 50–52) in increasing
numbers. The focal form has shown a
much better prognosis if surgical treat-
ment is carried out. 

This case report presents a 16 year old
mare, admitted to Regionhästsjukhuset
Strömsholm in August 2007, for in -
vestigation of chronic weight loss and
colic. Abdominal ultrasonography 
followed by laparoscopy revealed large
amount of the small intestine to be
grossly abnormal. About 70% of the
distal small intestine was resected at
laparotomy, a side-to-side jejunocecal
anastomosis performed and the mare
was left with only eight meters of small
intestine. A histopathological examina-
tion of a full thickness jejunal biopsy
diagnosed the mare with chronic enteri-
tis with an eosinophilic component.
Post-operative medical treatment inclu-
ded immunomodulatory therapy being
initially dexamethasone, then predniso-
lone treatment for a total of 3 months.
The mare made a rapid recovery. Follow
up obtained at one year confirmed a
continued successful outcome. The mare
regained her body condition and has
not shown any further signs of colic.
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Ett komplett, rätt skrivet manus har
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Det underlättar därför för alla parter
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anvisningar, innan du börjar skriva
en artikel. De ligger under rubriken
”SVT” på www.svf.se
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Actinobacillus pleuropneumoniae 
är en allvarig luftvägspatogen som
ofta är dödlig för gris. De kliniska
problem som orsakats av bakterien
minskade under 1990-talet, men
håller nu på att öka igen. Veterinär -
kåren uppmanas därför att sända in
prover till SVA när man misstänker
akut aktinobacillos vid obduktion
eller besiktning.

Actinobacillus pleuropneumoniae (App) är
en allvarig luftvägspatogen bakterie som
vid akuta sjukdomsfall ofta är dödlig för
gris. Grisar som dött i akut till perakut
aktinobacillos uppvisar som regel mycket
aggressiva patologisk-anatomiska för-
ändringar i de luftförande organen, ofta
även med övergrepp mot pleura costalis
och hjärtsäck (Figur 1). App är dessutom
en förändringsbenägen bakterie och
detta gör att det finns hela 15 officiella
serotyper, varav en del korsreagerar med
varandra såsom visas i Tabell 1 (6, 7,
17). Därutöver finns det ett okänt antal
atypiska varianter av App som det också
är viktigt att hålla ögonen på av skäl som
anges i denna artikel.

Svenska isolat av App har tidigare
uppvisat låga MIC-värden gentemot de
antibiotika som är aktuella för terapival
(11) och alla 84 isolat som undersöktes
under perioden 2005–2007 var känsliga
för samtliga antimikrobiella substanser
som ingick i testpanelen (14). Trots
detta är det utomordentligt viktigt att vi
fortsätter följa bakteriens resistensmöns-
ter eftersom de många serotyperna indi-
kerar att det är en bakterie med hög

mutationsbenägenhet och följderna vid
ett sjukdomsutbrott kan bli dramatiska
med många dödsfall som följd. Att vi
genom vårt beteende kan provocera
fram antimikrobiell resistens hos App är
dessvärre ställt utom allt tvivel (8, 12)
och vi måste vara beredda och snabbt
reagera på eventuella förändringar i bak-
teriens resistensmönster. Det är viktigt

att vi omedelbart hamnar så rätt som
möjligt vid val av behandling.

ANALYS INOM SVARMPAT
SVARMpat (Svensk Veterinär Anti bio -
tikaResistensMonitorering för patogena
mikroorganismer hos lantbrukets djur)
är ett projekt som finansieras av Jord -
bruksverket och administreras av Svenska

PER WALLGREN, leg veterinär, VMD, statsveterinär och adjungerad professor,
MARIE SJÖLUND, leg veterinär, forskningsassistent och  

ULRIKA GRÖNLUND-ANDERSSON, leg veterinär, VMD, laboratorieveterinär.* 

Actinobacillus pleuropneumoniae 
extra viktig att diagnostisera

❘ ❙❚ vetenskap
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FIGUR 1. Förändringar i brösthålan hos en gris som dött i akut aktinobacillos. 
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Djurhälsovården där proverna sänds till
och analyseras vid SVA. Inom ramen för
detta projekt sker serotypning och resi-
stensundersökning av App kostnadsfritt
för insändaren. Vid akuta fall av aktino-
bacillos (se Figur 2) är det lätt att odla
fram mikroben. Vid kroniska föränd-
ringar är däremot odling ofta resultatlös
och det är därför inte någon idé att

skicka in prover från grisar med sådana
förändringar. Vid sådana tillfällen är
serologi (antikroppsdetektion) ett bättre
diagnostiskt instrument.

Trots att de undersökningar som
nämns finansieras av SVARMpat och
därmed är gratis för insändaren, får vi
inte in tillräckligt med prover för att
kunna anse oss följa utvecklingen på ett
tillräckligt uppmärksamt sätt. Därför
vädjar vi till veterinärer och veterinär -
assistenter att sända in prover då ni
misstänker akut aktinobacillos vid
obduktion eller besiktning. Sänd en bit
förändrad lunga förpackad i dubbla
plastpåsar och med en särskild remiss i
en enskild plastpåse till DOA–Lab,
SVA, 751 89 Uppsala (DOA = Enheten
för djurhälsa och antibiotikafrågor). Det
går bra att använda vanliga vadderade
SVA-kuvert, Figur 3 visar en korrekt
remiss. Rekvirera remisser från någon av
författarna. Det är viktigt att lantbruka-
rens namn och adress anges. Om standard
SVA-remiss används skriv då att önskad
undersökning är Actinobacillus samt att
SVARMpat är betalningsansvarig.

ÖKANDE PROBLEM IGEN
De kliniska problemen som orsakats av
App minskade under 1990-talet som en
effekt av den mer strikta ålderssegrege -

ring som började tillämpas i praktiken
till följd av förbudet mot generell in -
blandning av antibiotika i djurfoder 1986
(3, 9, 10, 15). Dessvärre har de problem
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FIGUR 2. Akut fall av aktinobacillos, tvär -
snitt av lungvävnad. I dessa fall är det lätt
att odla fram mikroben.

Tabell 1. OBJEKTSGLASAGGLUTINATION AV REFERENSSTAMMARNA FÖR A PLEUROPNEUMONIAE SAMT FOR DET SVENSKA ISOLATET AV SEROTYP 5 MED IMMUNSERUM MOT

REFERENSSTAMMARNA FRAMSTÄLLT I KANIN (17).

Antigen
Antiserum 1 2 3 4 5a 5b 5s* 6 7 8 9 10 11 12

1 +++ - - - - - - - - - - - + -

2 - +++ - - - - - - - - - - - -

3 - - +++ - - - - - - - - - - (+)

4 - - - +++ - - - - - - - - - -

5a - - - - +++ +++ - - - - - - - -

5b - - - - +++ +++ ++ - - - - - - -

6 - - - - - - - +++ - - - - - (+)

7 - - - (+) - - - +++ - - - - -

8 - - - - (+) - - - - +++ - - - -

9 - - - - - - - - - - +++ - ++ -

10 - - - - + + - - - - (+) +++ - +

11 - - - - - - - - - - - - +++ -

12 - - - - (+) (+) - - - - - - - +++

* 5s = Det svenska fältisolatet av A pleuropneumoniae serotyp 5.
+++ = Stark agglutination (+) = Tendens till agglutination
++ = Medelstark agglutination - = Ingen agglutination

FIGUR 3. Exempel på remiss för kostnads -
fri odling, serotypning och resistens under-
sökning vid misstänkt/ kon sta  terad akut
Actino bacillus inom ramen för projekt
SVARMpat. Denna remiss kan också 
rekvireras från författarna.
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som relaterats till App återigen ökat
något under 2000-talets senare del (2).
Detta kan indikera att en glidning i
egenskaperna hos de stammar av App
som finns i landet kan ligga för handen
och det är viktigt att vi följer utveck-
lingen hos denna mutationsbenägna
bakterie noga. 

Historiskt sett har utbrott av akut
aktinobacillos i Sverige dominerats av
App serotyp 2, även om också serotyp 3,
4 och 6 diagnostiserats vid enstaka till-
fällen (7). Fortfarande diagnostiseras
huvudsakligen serotyp 2 och då proble-
men med akut aktinobacillos ökat (2)
har det diskuterats huruvida bakterien
fått förändrade egenskaper. Nyligen
utförda pulsfältsgelektrofores-undersök-
ningar har dock visat att de isolat av App
serotyp 2 som isolerats på 2000-talet är
identiska med dem som isolerades på
1970- och 1980-talen (1), vilket snarare
pekar mot produktionsförändringar som
en förklaring till de ökande problemen.
Enheterna blir större och när totalan -
talet individer på en gård ökar kan det
bli svårare att undvika exempelvis luft-
flöden mellan avdelningar även vid en
ålderssektionerad produktion (13).

FLERA SEROTYPER
Även om App serotyp 2 dominerar (16)
diagnostiserar vi inte enbart denna 
serotyp i Sverige. Under 2008 har App-
bakterier tillhörande det korsreagerande
komplexet av serotyp 3-6-8 påvisats vid
två tillfällen. Serotyp 8 har inte påvisats
i landet alls tidigare och senast serotyp 3
påvisades var 1987 i samband med akut
aktinobacillos i en stor slaktsvinsbesätt-
ning belägen strax utanför Uppsala.

Under 1999 till 2000 diagnostisera-
des serotyp 5 i Sverige i samband med
akuta dödsfall, men ELISA-metoder
baserade på typstammarna för 5a eller
5b kunde inte påvisa serumantikroppar
hos grisar i de drabbade besättningarna
(17, 18). Det var först efter det att dia-
gnostik baserad på de aktuella isolaten
utvecklats som ett meningsfullt smitt -
spårningsarbete kunde påbörjas. Vi hade
dock tur den gången eftersom det före-
föll som om den variant av bakterien
som var dödlig för grisar inte i sig själv
var överlevnadsduglig. Trots att mikro-
ben borde ha spridits via handel med

djur förblev nämligen inköpande besätt-
ningar fria från denna variant av App
(18). Saken föreföll vara utagerad, men
2007 isolerades plötsligt återigen en aty-
pisk variant av serotyp 5 och diagnostik
baserad på typstammarna fungerade
inte heller denna gång. Det gjorde där  -
emot den serologi som tagits fram i 
samband med utbrottet 1999–2000.
Dessutom visade pulsfältsgelektrofores-
undersökningar att stammarna från
1999–2000 och 2007 var i princip iden-
tiska (1).

VIKTIGT UPPMÄRKSAMMA 
ATYPISKA STAMMAR
Att det är viktigt att uppmärksamma
även atypiska stammar av isolat fram -
går tydligt av något som inträffat i
Australien. I samband med dödsfall iso-
lerades en atypisk variant av serotyp 12
som inte gick att diagnostisera med dia-
gnostik baserad på typstammarna. Efter-
som den traditionella diagnostiken inte
påvisade denna stam blev den ignorerad
i det kliniska arbetet. Så småningom
utvecklades en fungerande diagnostik
baserad på ett isolat av den atypiska
stammen. Då visade det sig att hela lan-
det vara infekterat med denna variant av
Actinobacillus pleuropneumoniae och den
har sedermera fått status som en officiell

serotyp, nämligen serotyp 15 (4, 5).
Det finns således all anledning att

vara på sin vakt mot denna mycket för-
ändringsbenägna bakterie och vi vädjar
därför till dem som har möjlighet att
hjälpa oss i detta arbete att också i prak-
tiken göra det (Figur 4).
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FIGUR 4. Författarna vädjar till de veterinä-
rer som har möjlighet att skicka in prover
att också göra det. Lämpligt provmaterial
är färsk lunga, förändrad vävnad, ca 5x5 cm.
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AVFs Representantskapsmöte 
behöver delegater

Du som är medlem i Anställda Veterinärers Förening (AVF) – ta chansen att påverka din förening!
Nominera dig själv eller någon annan du litar på till AVFs fjärde Representantskapsmöte! 

AVF ska den 21–22 oktober 2009 hålla Representantskapsmöte (RM). Valprocessen börjar med nomi-
neringar till de 20 delegatplatserna. Nomineringar sker den 20 april till 31 maj. RM väljer ny styrelse,
bestämmer om verksamheten, drar upp riktlinjer för förhandlingsarbetet m m. 

Representantskapsmötet är indelat i 5 Valkorporationer – VK 1 till VK 5, där antalet anställda styr antalet
delegater. Inom de olika valkorporationerna ska i år delegater och reserver väljas enligt nedanstående:

VK 1 anställda vid djursjukhus och -kliniker 3 st (3 ordinarie)

VK 2 statligt anställda distriktsveterinärer inom DVO 3 st (2 ordinarie + 1 reserv)

VK 3 statligt anställda besiktningsveterinärer inom BVO 1 st (1 reserv)

VK 4 övriga offentligt anställda i stat, kommun, länsstyrelser m m 3 st (3 ordinarie)
(SJV, SLV, DM, Lst, SLU, SVA, Läkemedelsverket, 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna, m m)

VK 5 Enskilt anställda (läkemedelsföretag, husdjursföreningar, m m) 1 st (1 ordinarie)

Lämna dina förslag på delegater, med fullständigt namn och adress, skriftligt eller via e-post till
Valberedningens ordförande Olle Rydell, Kvistgårdsvägen 4, 784 63 Borlänge, 
olle.rydell@lansstyrelsen.se, 0243-23 90 77, 070-697 73 28. Vi måste också få ett yttrande, t ex via 
e-post, från dem du nominerar att de har accepterat och kan komma den 21–22 oktober, annars gäller
inte nomineringen. Vi vill självklart också veta namnet på dig som nominerar.

När nomineringsperioden är slut kommer vi att lägga ut kandidaterna på AVFs hemsida. Valet sker
sedan elektroniskt på SVFs hemsida från den 8 juni till och med kl 24 den 28 juni. På hemsidan
www.avf.nu, eller via www.svf.se, kan du läsa mer om nomineringar och val. Där kan du även se vilka
som redan är valda för ytterligare ett år och vilka som är i tur att avgå och alltså kan nomineras på nytt.

AVFs styrelse
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Under en besättningsutredning
kring spädgrisdiarré, observerade
utredarna oväntade stereotypier
hos suggorna i besättningen.
Fenomenet beskrivs i artikeln, och
tänkbara orsaker relaterade till färre
utfodringstillfällen och dålig tilldel-
ning av halm åt suggorna diskuteras.

Inom ramen för studentundervisningen
i ”grismedicin” som studenter i nuva-
rande veterinärprogram genomgår i
årskurs 5, utför varje studentgrupp en
besättningsutredning. Besättningarna
har varierande problemställningar och

utredningarna görs vanligen på remiss
från Svenska Djurhälsovården AB. 

Under innevarande läsår genomför-
des en utredning i en större integrerad
grisbesättning med problemställningen
”spädgrisdiarré”. Utifrån aktuell fråge-
ställning fokuserades utredningen till
den av grisningsavdelningarna, där de
yngsta smågrisarna (2–9 dagar gamla)
fanns. Utredningen innefattade miljö-
mätningar, relevant provtagning,
obduktion, genomgång av tillgänglig
statistik, aktuella behandlingar samt
kontroll av hälsoläget vid besöket.

OVÄNTAD STEREOTYPI 
OBSERVERAD
Under utredningens gång observerades
ett speciellt beteende hos suggorna i
denna avdelning. Detta beteende iakt-
togs hos tio av totalt 46 suggor. Djuren

stod eller låg i boxen samtidigt som de
tuggade frenetiskt, och med jämna mel-
lanrum sträckte de ut tungan och gjorde
en rörelse som om de drack från en nip-
pel. Flera suggor hade också fradga runt
munnen. Samtliga suggor hade vid detta
tillfälle (eftermiddagen) ätit upp sitt
foder, ingen av suggorna hade något i
munnen och beteendet var såvitt vi
kunde bedöma inte relaterat till foder-
sök i fodertråget. Beteendet kunde fort-
gå i tio minuter eller mer hos enskilda
individer och upprepades med olika
intervall. 

Enligt litteraturen kallas detta beteende
för ”skentuggning” (eng: sham chewing).
Beteendet anses i första hand utlösas av
restriktiv utfodring. Dessa beteenden
blir mer förenklade och repetitiva ju
mindre stimuli som miljön kan erbjuda
(1, 2).

MAGDALENA JACOBSON, VMD, docent, JOSEFIN HÅLLBUS, tf veterinär,
CLAES FELLSTRÖM, VMD, professor*

Rapport från en besättningsutredning

Ökad förekomst av stereotypier hos suggor

❘ ❙❚ vetenskap

FIGUR 1 OCH 2. Under utredningen observerades att flera suggor tuggade frenetiskt, och med jämna mellanrum sträckte ut tungan och
gjorde en rörelse som om de drack från en nippel. Beteendet kallas ”skentuggning” och anses utlöst av restriktiv utfodring. Stillbilder från
en film av de aktuella suggorna. 
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DJURHÅLLNINGEN
Grisarna avvandes i genomsnitt vid 34
dagars ålder. Vid avvänjning flyttades
suggorna till lösdriftsboxar på djupströ-
bädd med plats för 42 suggor per box.
Efter betäckning flyttades djuren och
grupperades i mindre boxar, sex suggor/
box i ett så kallat halmsnålt system, då
man upplevde att antalet omlöpningar
på så sätt minskade. Cirka sex veckor
innan grisning flyttades så sinsuggorna
tillbaka till lösdriftsboxarna. Två dagar
innan beräknad grisning flyttades de in 
i grisningsavdelningen som bestod av
konventionella grisningsboxar med drä-
nerande golv. Subjektivt upplevdes 
halmtillgången i dessa boxar som
begränsad. Suggorna utfodrades med
blötfoder. Sinsuggorna samt digivande
suggor under första digivningsveckan
utfodrades en gång per dag, därefter
ökades antalet utfodringstillfällen till tre
per dag under resterande fyra veckors
digivning. Vatten gavs i vattenkopp i
lösdriften och via nippel, anpassad för
häst, i grisningsboxarna.

STEREOTYPIER OVANLIGA HOS
SUGGOR
Sedan fixering av suggor förbjöds har,
enligt författarnas erfarenhet, stereotypier
hos suggor generellt blivit ovanliga och

tillhör inte det man vanligen iakttar i
besättningarna. När de gamla systemen
för hållning av fixerade sinsuggor för-
bjöds, blev istället system för grupphåll-
ning av suggor på djupströbädd vanliga.
Suggorna i dessa system utfodrades van-
ligen med torrfoder två gånger per dag.
Under senare år har blötfoder blivit allt
vanligare och de senaste åren har många
besättningar övergått till att utfodra sina
sinsuggor en gång per dag, eftersom
man upplever att det på så sätt blir
mindre oro i djurgrupperna. Samtidigt
har lösdriftssystemen på många håll
ersatts av mer halmsnåla system där
mindre grupper av suggor hålls i kon-
ventionella boxar med spalt över gödsel-
gången.

MÖJLIGA ORSAKER
Vi vet inte om detta var ett tillfälligt
problem i denna besättning. Vi vet hel-
ler inte vad som var orsaken till det 
beteende vi iakttog men det är möjligt,
att utfodring en gång per dag i kombi-
nation med marginell tilldelning av halm
under större delen av uppfödningen, kan
vara en bidragande faktor. Författarna
har observerat beteendet även i andra
liknande system. Vi vill med denna rap-
port göra våra kolleger ute i landet upp-
märksamma på fenomenet eftersom vi

inte kan utesluta att beteendet kan vara
en oönskad bieffekt av vissa sugghåll-
ningssystem.

TACK
Tack till studenterna Viktor Ahlberg,
Gustaf Croon, Karin Danielsson,
Karolina Enlund, Elina Hernaeus Åsbjer,
Marina Nilsson, Anna Nordström och
Linda Perttula för en väl genomförd
besättningsutredning.

R e f e r e n s e r

1. Lawrence AB, Terlouw EM. A review 
of behavioural factors involved in the
development and continued perfor -
mance of stereotypic behaviors in pigs. 
J Anim Sci, 1993, 71, 2815–2825.

2. de Leeuw JA, Ekkel ED, Jongbloed AW,
Verstegen MWA. Effects of floor-feeding
and the presence of a foraging substrate
on the behaviour and stress physiological
response of individually housed gilts.
Appl Anim Behav Sci, 2003, 80, 297–310.

MAGDALENA JACOBSON, leg veterinär,
VMD, docent, Institutionen för kliniska veten-
skaper, SLU, Box 7054, 750 07 Uppsala. 
JOSEFIN HÅLLBUS, tf veterinär, Institutionen
för kliniska vetenskaper, SLU, Box 7054, 
750 07 Uppsala.  
CLAES FELLSTRÖM, leg veterinär, VMD, pro-
fessor, Institutionen för kliniska vetenskaper,
SLU, Box 7054, 750 07 Uppsala. 
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Epizteln tar bland annat upp misstanke om mul- och

klövsjuka i en förevisningsflock med getter, får och

nötkreatur i norra Sverige. Epizteln är ett samarbete mellan Statens veterinär-

medicinska anstalt och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av

Peo Andersson, SVA, och Ingegerd Asp, Jordbruksverket.

PARATUBERKULOSMISSTANKE PÅ BISON
I mitten av mars kontaktades SVA angående en
klinisk misstanke om paratuberkulos hos en tio
år gammal bisonko i Södermanland. Kon var
kraftigt avmagrad och hade diarré. Symtom -
bilden hade utvecklats under en längre tid.
Obduktionsbilden var inte typisk för para -
tuberkulos, men prov togs för uteslutande av
diagnosen. Odling pågår.

MJÄLTBRANDSMISSTANKE I HALLAND
En mjölkko i Halland självdog utan föregående
tecken på sjukdom. Mörkt blod rann ur kropps -
öppningarna. Vid veterinärundersökning av
kadavret var kon inte likstel och blodet var
okoagulerat varför misstanke om mjältbrand
uppstod. Blodprov från kon analyserades på
SVA och efter direktutstryk och PCR kunde
diagnosen mjältbrand avfärdas. Fallet är intres-
sant då fynden vid undersökning av kadavret är
sådana att mjältbrand omedelbart bör misstän-
kas, trots att de i detta fall hade en annan orsak.

MISSTANKE OM MUL- OCH KLÖVSJUKA 
I NÖTFLOCK
Ägaren till en liten förevisningsflock med get-
ter, får och nötkreatur i norra Sverige kontak-
tade i mars distriktsveterinären för att en get
hade blåsbildningar under tungan. Veterinären
kontaktade genast SVA och åkte sedan ut till
besättningen med epizootiutrustning från
länsstyrelsen. Vid närmare undersökning visade

det sig dock att det som beskrivits som blås-
bildning var ett slemhinneveck. Djuret hade
ingen feber. Misstanken avskrevs men illustre-

❘ ❙❚ månadens epiztel
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Ägaren till en liten förevisningsflock med getter, får och nötkreatur kontaktade
i mars distriktsveterinären för att en get hade blåsbildningar under tungan.
Misstanken om mul- och klövsjuka kunde senare avskrivas. 
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rar vikten av att ta misstankar på allvar. Ett
utbrott av allvarlig smittsam sjukdom i en
besättning av denna typ skulle kunna få enorma
konsekvenser då antalet besökare med vidare
okända kontakter är stort.

MISSTANKE OM PRRS/CSF I SKÅNE
I mitten av mars uppstod misstanke om PRRS
i en smågrisproducerande besättning i Skåne.
Uttalade reproduktionsproblem förelåg i form
av ökat antal omlöp, dödfödda och svagfödda
grisar. Prov togs för analys avseende PRRS och
klassisk svinpest, skickades med budbil och
analyserades vid SVA på en lördag. Alla prover
var negativa och misstanken avskrevs därför.

DAGS FÖR VACCINATION AV KALVAR
MOT BLUETONGUE
I mitten av mars hade Jordbruksverket genom-

fört drygt 1,1 miljoner vaccinationer mot blue-
tongue av nötkreatur och får. Under vintern
och våren föds ett mycket stort antal kalvar och
under våren är det dags för en uppsamlingsvac-
cination för en del av dessa. Samtliga kalvar
som har fötts i mjölkbesättningarna och kött-
raskalvar i besättningar över 200 registrerade
djur inom vaccinationsområdet kommer att
vaccineras mot sjukdomen.

Redan nu finns det ett gott grundskydd mot
bluetongue i djurbesättningarna, men för att
säkerställa att smittan inte sprids och får fäste i
landet kommande svidknottssäsong är det
enligt Jordbruksverket nödvändigt att en stor
andel av kalvarna också vaccineras.

Vaccineringen av kalvarna beräknas vara klar
i slutet av juni månad. Den genomförs kom-
mun för kommun med start i Halmstad, och är
obligatorisk.  ■

26 N U M M E R  5 • 2009 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

■ ■  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
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Ett tre veckor gammalt föl hittades en dag i
hagen blockhalt på höger framben. Fallet är
insänt av Karin Näsvall, specialist i hästens 
sjukdomar, ATGs Hästsjukhus i Skara.

Hingstföl, svenskt halvblod, tre veckor
gammal
ANAMNES: Det var inga komplikationer vid förloss-
ningen och fölet hade varit piggt och friskt sedan 

födseln. Det hittades i hagen en dag blockhalt på
höger framben (HF). Fölet behandlades med flunixin
meglumin hemma utan förändring och remitterades
till djursjukhuset efter tre dagar.

STATUS: Allmäntillståndet var lindrigt påverkat.
Temperatur: 39,1°C. Fölet visade 5/5 graders hälta
HF i skritt, släpade tån vid rörelse och var ovillig att
föra fram benet. Det ömmade vid palpation och
manipulation av bogleden på HF.

RÖNTGENUNDERSÖKNING:
Röntgenundersökning ut -
fördes av skapula och
humerus på höger fram-
ben (Figur 1). Vad är or -
saken till hästens hälta?

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

 

I Sorbact gel 

Sorbact gel

Finns att köpa hos din grossist!

 
 

FIGUR 1. Stående medio -
lateral (ML) projektion av
skapula och humerus med
höger fram (HF) kaudalt 
positionerad.
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Den 11 februari deltog ett drygt
trettiotal veterinärer och apoteks -
personal i en workshop om ”Anti -
biotikapolicy – häst” anordnad 
av Apotekarsocietetens sektion
”Läkemedel för djur”. Med utgångs-
punkt från i förväg utskickade fall-
beskrivningar diskuterades olika
behandlingsalternativ. De omfat -
tande diskussionerna visade tydligt
att det finns ett behov inom kåren
att få ett grundläggande policy -
dokument i likhet med det som
finns på smådjurssidan.

RESISTENSLÄGET OCH MRSA-
PROBLEMATIKEN
Dagen inleddes av Ulrika Grönlund
från SVA som informerade om nuläget i
Sverige och det arbete som görs på SVA
med den årliga rapporteringen i SVARM.
I denna rapport finns förbrukningsdata
och information om resistenser hos zoo-
notiska bakterier, indikatorbakterier och
djurpatogener. Stort utrymme fick
också de olika ”bokstavsbakterier” som
dykt upp på senare år, t ex VRE, ESBL,
MRSP och MRSA. 

När det gäller MRSA (meticillinresi-
stenta Staphylococcus aureus) har dessa
funnits länge hos djur i vår omvärld
men först de senaste åren påvisats hos
hund och häst i Sverige. MRSA har
länge varit anmälningspliktig hos män-
niska och är sedan 1 januari 2008 även
anmälningspliktig inom veterinärmedi-
cinen. Antibiotikabehandling är en av

risk faktorerna för uppkomst av MRSA-
fall och en klok användning av antibio-
tika är därför något att eftersträva i alla
lägen. En klok behandling kräver en
mängd olika åtgärder och mycket nytän-
kande, t ex kortast möjliga behandlings-
tid, att inte välja antibiotika efter
karenstid när det gäller sporthästar, att
ta fler prover för korrekt antibiotikaval,
att registrera vårdrelaterade infektioner
på klinikerna och att införa bra vård -
hygienrutiner.

SÅRSKADOR OCH MAG-TARM -
SJUK DOMAR
För att belysa antibiotika vid behandling
av sårskador och mag-tarmsjukdomar
hade föreläsare från Regiondjur sjuk -
huset i Helsingborg anlitats, Johan Lenz
respektive Jan Skidell. På ett större djur-
sjukhus finns ett omfattande material
att studera, ca 400 patienter behandlades
i Helsingborg för sårskador under 2008. 

Med utgångspunkt från ett autentiskt
fall gick Johan Lenz igenom lokalbe-

Stort behov av antibiotika -
policy för häst
TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

➤

Antibiotikadagen inleddes av Ulrika Grönlund från SVA som informerade om nuläget 
i Sverige och det arbete som görs på SVA med bland annat resistensövervakning.

SvT 5-09 Final:Layout 1  09-04-06  14.51  Sida 29



30 N U M M E R  5 • 2009 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

handling och antibiotikaanvändningen
vid olika typer av sårskador. I stort sett
samtliga moment gav upphov till dis-
kussioner i auditoriet, från lämpligaste
medel för sårtvätt där det kanske går bra
med bara tvål och vatten eller koksalt,
till val av antibiotika för att undvika
uppkomst av resistens och MRSA. Det
konstaterades ännu en gång hur viktigt
det är med provtagning, både bakterio-
logisk och i vissa fall cytologisk, och
noggrann journalföring. Man ska skilja
på kontamination och infektion och på
enklare sårskador och sådana som invol-
verar leder. 

Veterinären måste våga låta bli antibio-
tika i många sår och vända på frågeställ-
ningen: ”Varför använder du antibiotika
här” i stället för tvärtom. Vid ledskador
bör man slå brett från början även om
det bara betraktas som kontamination,
man får troligen bara en chans. 

Jan Skidell gick igenom behandlings -
principerna dels vid bukkirurgi och dels
vid fall av tyflit/kolit hos vuxna hästar
och fölston. Han redogjorde för varför
man använder antibiotika vid bukkirurgi
och hur mycket man ska sätta in preope-
rativt, intraoperativt och postoperativt.

LUFTVÄGSPROBLEM OCH 
REPRODUKTION 
Miia Riihimäki talade om behandling
av luftvägsproblem. Hon konstaterade
att grundorsaken till symtomen kan vara
svår att fastställa, är det en virus- eller
bakterieinfektion? De flesta virus skadar
luftvägarnas epitel och ökar risken för

sekundär bakteriell infektion. Provtag -
ning är inte helt lätt och enbart näs-
svabbprov har begränsat värde. 

Kvarka medför många problem både
vad gäller provtagning, diagnostik, sub-
kliniska smittbärare och behandling och
fick en längre genomgång. Dessutom
berördes sinuit, pleuropenumoni-trans-
portsjuka och hosthästar. Generellt är

penicillin förstahandsval vid bakteriella
luftvägsproblem. 

När det gäller antibiotikaanvändning
i svensk hästreproduktion var Johan
Hellander lätt pessimistisk, det kan bli
värre än det är nu. Kanske det inte kom-
mer att finnas någon tillåten antibiotika
kvar till djuren i framtiden om vi ska
rädda människoliv? I dagsläget använder

➤

Jan Skidell gick igenom behandlingsprinciperna dels vid bukkirurgi och dels vid fall av
tyflit/kolit hos vuxna hästar och fölston.
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Den vetenskapliga tidskriften Acta Veterinaria Scandinavica, skapad av de nordiska
veterinärförbunden, publicerar sedan den 1 januari 2007 sina artiklar enbart
elektroniskt på Internet. Allt material i tidskriften ligger i sin helhet fritt åtkomligt
på adressen: http://www.actavetscand.com/. Utgivningen finansieras via en avgift
från de publicerade författarna, med de nordiska veterinärförbunden som ekono-
misk garant. 

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

Innehåll i 
Acta Veterinaria Scandinavica
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man t ex vid fölpneumoni det enda
tillgängliga antibiotikum som finns
för humant bruk vid tuberkulos.
Förutom vid behandling av olika
sjukdomstillstånd används också
antibiotika i spädnings vätskor för
sperma, ett slags profylax. För intra -
uterina behandlingar finns många
alternativ till antibiotika, t ex NaCl-
 sköljningar, oxytocin och i viss mån
kirurgiska behandlingar.

Palle Brink som talade generellt
om behovet av antibiotikaprofylax
tyckte att vi använder onödigt mycket
antibiotika i förebyggande syfte.
Under de senaste 10–15 åren har om -
fattande ny kunskap i ämnet kommit
fram men det finns alltid ett mot-
 stånd mot förändringar. Beträf fande
elektiv kirurgi på friska patienter
ifrågasatte han behovet av antibio -
tika profylax med undantag av vissa

situatio ner med ökad risk. Dessa är
enligt littera turen operationer i ha s -
leder, operationer på arbetshästar,
operationer vid utbildningssjukhus,
blodstas längre än 60 minuter och
öppna sår.

SUMMERING AV DAGEN
Sammanfattningsvis kan konstateras
att det finns ett stort behov i kåren av
mer information och diskussion
kring frågor som rör antibiotika och
dess användning vid olika sjukdoms-
tillstånd och behandlingsrutiner.
Många frågor ställdes till föreläsarna
och de flesta i auditoriet deltog aktivt
med egna erfarenheter och synpunk-
ter. Vi kan bara hoppas att den anti-
biotikapolicy som hästsektionen
inom SVS arbetat med i form av ett
initiativärende sedan 1999 snart kan
bli klar, den är efterlängtad.  ■
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Grundorsaken till luftvägsproblem hos häst kan vara svår att fastställa, är det en
virus- eller bakterieinfektion? Miia Riihimäki redde ut begreppen.
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I början av mars redovisades resul-
tat från en SLU-studie kring biverk-
ningar av α-2-agonister hos hästar
med infektionsorsakad feber. Det
mest intressanta nya fyndet var en
avsevärd temperatursänkning som
kvarstod i upp till två timmar efter
behandlingen.

Intervet AB har i många år stött veteri-
närmedicinsk forskning via sin fristående
forskningsstiftelse. I och med samgåendet

med Schering-Plough 2007 blev det ett
uppehåll i utdelningen av forsknings-
medel. Den 5 mars i år redovisades där -
emot resultaten av forskningsmedel som
den ursprungliga stiftelsen 2005 till -
delade Anna Kendall och Johan Bröjer,
Institutionen för kliniska vetenskaper,
SLU, för ett projekt med titeln ”Biverk -
ningar av α-2-agonister hos hästar med
infektionsorsakad feber”. Avsikten med
studien var att studera fall av hyperven-
tilation som setts vid ett flertal tillfällen
i samband med sedering av febersjuka
hästar. Denna hyperventilation finns

inte rapporterad som biverkning eller
beskriven någonstans i litteraturen.
Förutom att beskriva fenomenet ville
man om möjligt också utreda orsaken. 

De hästar som inkluderades i studien
skulle vara kliniska fall som var obe-
handlade vid ankomsten till kliniken och
som inkom med feber över 39 grader
utan klar diagnos. Det visade sig dock
vara svårt att få fram ett så stort material
som man önskade och slutresultatet blev
nio hästar i studien och en kontroll-
grupp med nio friska hästar. 

METOD OCH RESULTAT
Två preparat användes jämförande i stu-
dien, Narcoxyl (fem hästar) och Domo -
sedan (fyra hästar), båda mycket vanliga
i klinisk verksamhet då de ger bra anal-
gesi och muskelavslappning. Parametrar
som mättes var andningsmönster och
frekvens, hjärtfrekvens, rektaltemperatur,
arteriella blodgaser och blodprov före
och efter sedering. Att man arbetade
med ett kliniskt material ledde till vissa
kompromisser, bland annat kunde vissa
mätningar inte utföras under så lång tid
som varit önskvärt. 

Andningsfrekvensen visade sig vara
rejält ökad hos samtliga hästar, upp till
100/min och hyperventilation sågs hos
samtliga i ca 30 minuter. Det fanns
ingen skillnad mellan preparaten. Det
mest intressanta nya fyndet var dock en
avsevärd temperatursänkning, omkring
en grad, som kvarstod i upp till två 
timmar efter behandlingen. Detta är en
viktig biverkning att känna till eftersom
en tidigare sedering alltså kan dölja en
hög feber vid ny undersökning inom en
tvåtimmarsperiod. 

Nya biverkningar funna vid 
behandling av feberhästar

TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

Johan Bröjer och Anna Kendall från SLU har visat att vanliga preparat för analgesi och
muskel avslappning kan dölja feber hos behandlade hästar.
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BIVERKNINGAR MED KLINISK
BETYDELSE
Orsaken till hyperventilationen och
febersänkningen lyckades man inte fast-
slå vid denna studie utan det kräver fort-
satt forskning. Några teorier finns dock
att fundera över, kanske kan en direkt
påverkan på α-2-receptorn orsaka en
ökad andningsfrekvens eller kanske den
normala temperaturregleringen påverkas
av att noradrenalinproduktionen stängs
av α-2-agonisten. Eventuellt kanske också
hyperventilationen och den följande
svettningen sänker temperaturen? 

Resultatet av studien är fyndet av två
nya, inte tidigare beskrivna, biverkningar
av dessa preparat vid behandling av
feberhästar, effekter med direkt klinisk
betydelse. Med största sannolikhet är
dock dessa biverkningar inte farliga för
hästen och kräver inte insättande av
någon behandling.  ■

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning 
hälsar alla intresserade hjärtligt välkomna till ett 

KLIMATSEMINARIUM
ur allmänt och veterinärmedicinskt perspektiv 

den 13 maj kl. 13.30 –16 i föreläsningssal 2, ”Tvåan”, KC, Ultuna.

Talare är kända ”TV-meteorologen” Pär Holmgren samt veterinärkollegorna
Claes Fellström, SLU, och Ann Albihn, SVA. Klimatsmart fika serveras.

Intresseanmälan senast 8 maj krävs för att få fika: renee.bage@kv.slu.se
Se även Sällskapets hemsida: www.vetmedforsk.se
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Om en katt eller hund har en dålig
eller felaktig ID-märkning kan det
vålla en hel del bekymmer och även
extra kostnader för djurägaren.
Helena Skarp, avdelningschef på
Svenska Kennelklubbens kansli får
ofta ta hand om olika typer av ID-
problem. Hon vill därför uppmana
smådjursveterinärerna att bli mer
noggranna och observanta när det
gäller både märkning och kontroll.

Vad är det som ställer till
problem när det gäller

ID-märkning av hundar och katter?
– Om vi börjar med katterna så är det

framför allt huskatter som märks och
motivet är enbart för identifiering.
Oftast vill kattägaren att tatuering
används som metod då den märkningen
syns. 

– Tyvärr är många tatueringar på 
katter dåligt utförda och svåra att tyda.
Katthemmen hör ofta av sig till oss, men
tyvärr händer det ofta att vi inte kan
hitta rätt ägare på grund av dålig märk-
ning.

Hon rekommenderar därför alla vete-
rinärer som utför ID-märkning på 
katter att också följa upp resultatet. 

– Inför en rutin att alltid kontrollera
märkningen vid återbesök. Är det
många tatueringar som är svåra att läsa
kanske det beror på hur man gör, säger
Helena.

Kan man undvika att kattens märk-
ning är värdelös?

– Jag tycker att det är klokt att redan
från början komplettera med ett chip.

Gör man en dubbelmärkning på en
gång innebär det inga extra registre -
ringsavgifter hos oss för djurägaren, men
då ska det tydligt framgå på blanketten
att dubbelmärkning är gjord.

Ytterligare råd gällande blanketten?
– Det är bra om ägaren själv fyller i

uppgifterna på blanketten och att veteri-
nären eller klinikpersonal sedan kontrol-
lerar vad som är ifyllt. Speciellt viktigt 
är det med kattägarens personnummer
eftersom vi uppdaterar vårt adressregister
via folkbokföringen. 

– Det är viktigt att förklara för djur -
ägaren att en märkt katt ska registreras,
annars är det faktiskt bättre att inte ID-
märka alls. Katthemmen ägnar mycket
onödig tid åt att söka ägarna till märkta

men oregistrerade katter. Det är
också viktigt att upplysa djur -
ägaren om att det tillkommer en
avgift för registreringen. Allt för
ofta tror kattägare att registre -
ringsavgiften ingår i den summa
man betalt hos veterinären. Då
känner de sig lurade när det dim-
per ner en räkning från ägarregist-
ret några veckor senare. 

Hur många katter registrerar ni
årligen? 

– Ungefär 55 000.
När det gäller hundar är ID-

problematiken ungefär densamma.
Antalet tatuerade hundar har mins-
kat kraftigt sedan kravet på att 
hundar ska sederas vid märkning
infördes första januari 2009. Tidi ga re
utförde lekmän en stor del av ID-
märkningen av valpar.  

Är örontatueringen på väg att för-
svinna helt? 

– Nej, framför allt norröver håller man
fast vid öronmärkning och det gäller
främst jakthundar, berättar Helena. 

Några minuter med

”ID-detektiven” Helena Skarp
TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Helena Skarp är husdjursagronom och
chef för SKKs medlemsavdelning och
informationsavdelning.

Beställning av Svenska Kennel klub bens
ID-kompendium och informationsmaterial
kan göras via e-post id@skk.se eller 
telefon 08-795 30 50.

I akuta ID-ärenden finns jourtelefon 
via SKKs växel 08-795 30 00.

Svenska Kennelklubbens ägar register
finns tillgängligt på www.skk.se

Helena Skarp. 
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– I glesbygd kan det vara långt till
närmsta chipavläsare, så det är mest
praktiskt att behålla den gamla metoden.

Vad är det som ställer till problem på
hundsidan?

– Till en början blandar väldigt många
ihop Jordbruksverkets register med
SKKs hundregister. Jordbruks verkets
register kom bland annat till som hjälp
för att komma tillrätta med problemati-
ken kring farliga hundar, medan vårt
register fyller en mycket större funktion,
inte minst i forskningssyfte. 

– När det gäller upphittade hundar
har SKK sedan lång tid tillbaka till -
handahållit ett speciellt ägarregister där
även ägare av blandraser och hundar
utanför rasregistret har kunnat ansluta
sig. Polisen har ständig tillgång till ägar-
registret.

– Fyll alltid i både blanketten till Jord -
bruksverket och SKK vid ID-märkning. 

Helena uppmanar alla veterinärer att

ha som rutin att verkligen kontrollera
ID-märkningen om det utförs HD-
röntgen eller annan undersökning vars
resultat ska registreras.

– Det duger inte att läsa ID-numret i
registreringsbeviset, veterinären måste
kontrollera att det verkligen är rätt
hund. Detta är mycket viktigt. Det hän-
der alltför ofta att två olika veterinärer
utfört HD-röntgen på hundar som på
pappret har samma chipnummer. Om
det slarvas med detta faller allt arbete
med hälsoprogrammen. 

– Hundens registreringsnummer kan
aldrig bytas, men ID-numret kan ändras
om hunden av någon anledning måste
märkas om. Man får aldrig stryka över
registreringsnumret, men det går att
ändra ID-nummer.

– Om man får in en hund där identi-
teten är tveksam, ring SKK. Importer
från länder som saknar ISO-standard
ökar och likaså hundar märkta med låg-

budgetchip. Har man en större klinik
bör man skaffa en chipavläsare som kla-
rar allt. Ha inte för bråttom att chippa
om.

Finns det undantag i ID-världen?
– Ja, en kapplöpningsgreyhound kan

ha två tatueringar, en i varje öra.
Hur ofta får du frågor från veterinärer?
– Inte jag personligen, men SKK får

frågor som gäller djurs identitet varje
dag. 

– Det finns även en europeisk före-
ning, EuroPetNet, där bland annat vete-
rinärer kan göra förfrågningar på nätet.
Det gäller enbart chipmärkta djur.  

Helena avslutar med att understryka
att hon förstår att man inte blir veterinär
för att ID-märka hundar och katter,
men eftersom identiteten är så viktig i
ett större sammanhang, inte minst i de
ambitiösa hälsoprogram som veterinär -
kåren aktivt deltar i, kan det vara moti-
verat att ta ID-frågan på större allvar.  ■  

DOG & CAT BODY

La Radiologie Vétérinaire, Notre Métier.

Jan F. Andersen AB
Hasselforsvägen 6, 
695 60 Hasselfors
Box 94, 695 22 LAXÅ
Tel: 0585-775 500
Fax: 0585-44042
E-post: post@jfa-ab.se
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➤

❘ ❙❚ debatt

I ledaren till SVT 3/09 diskuterades
den ny ligen presenterade utred-
ningen av svensk myndighetsstruk-
tur i livsmedelskedjan. Utreda ren

Gerhard Larsson ger
här en kommentar
till ledaren, och ut -

vecklar huvudskälen
för sitt förslag.

SVFs ordförande Karin Östensson
kommenterar utredningen från för-
bundets synvinkel på annan plats i
tidningen.  

På ledarplats i Svensk Veterinärtidning
nr 3/09 kommenterades mitt förslag om
att inrätta nya myndigheter inom djur-
och livsmedelsområdet. Merparten av
mina förslag bejakas, enligt vad jag kan
se. Farhågor uttrycks dock för att den
viktiga delfrågan om sällskapsdjur och
andra djur som inte används inom livs-
medelsproduktionen riskerar att ned -
prio riteras inom ramen för en ny livs -
medelssäkerhetsmyndighet. Så är det inte,
och jag vill kort beskriva hur vi tänkt.

Den nya Livsmedelssäkerhets myn dig-
 heten får enligt instruktionen tre likvär-
diga uppgifter. Den ska verka för säkra
livs medel, friska djur och sunda växter.
Djurfrågorna ska sålunda ha samma 
status som livsmedelsfrågorna. Jag har
förståelse för att sällskapsdjur och för-

söksdjur vid en första anblick kan fram-
stå som främmande fåglar inom en livs-
medelssäkerhetsmyndighet. Det är dock
viktigt att inte förledas av den nya myn-

dighetens ”arbetsnamn”, utan istället
fokusera på dess uppgifter. Kanske är
det, vilket jag också överväger i betän-
kandet, motiverat med ett namn som

Ny myndighet värnar även 
sällskapsdjuren

Gerhard Larsson har förståelse för att sällskapsdjur och försöksdjur vid en första anblick
kan framstå som främmande fåglar inom en livsmedelssäkerhetsmyndighet. 
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SvT 5-09 Final:Layout 1  09-04-06  14.53  Sida 39



tydligare signalerar myndighetens bredd,
t ex Myndig heten för livsmedelssäkerhet
och djurhälsa.

HUVUDSKÄL TILL FÖRSLAGET
Några av mina huvudskäl för att samla
ansvaret för djurfrågor, avseende regel -
utformning, kontroll, ledning av smitt-

skyddsbekämpning och riskvärdering, i
den nya myndigheten är:

Effektivt smittskydd
Grunden läggs för ett effektivt smitt-
skydd. Ett samlat ansvar för både livs-
medelsproducerande djur och andra
djur, såsom sällskapsdjur och försöks-

djur, ser jag som en viktig förutsättning
för ett effektivt smittskydd, då sjukdomar
kan överföras mellan de olika djurslagen.
De kan även överföras från djur till
män niskor. Genom att samla smitt-
skydds ansvaret inom djur- och livsme-
delsområdet (idag delat på tre myndig-
heter) underlättas även det nödvändiga
samarbetet mellan veterinär- och human-
medicin, t ex när det gäller zoonoser.

Nationell kompetens stärks
Den nationella kompetensen inom djur -
området stärks. Idag måste nog sägas, 
att Jordbruksverket avsätter klart begrän-
sade resurser för frågor som rör säll-
skapsdjur och försöksdjur. Genom att
samla den verksamhet som idag är upp-
delad mellan Jordbruksverket, SVA och
Livs medels verket inom en ny myndig-
het breddas kompetensen och det skapas
en större kritisk massa, bland annat när
det gäller laboratorier och riskvärdering.
Grunden läggs till ett internationellt slag-
kraftigt nationellt kompetenscentrum
inom djurområdet i Uppsala. 

Bättre veterinärkontakter
Kontakterna mellan veterinärer verk-
samma på fältet och myndighetssfären
underlättas när ansvaret inom djur- och
livsmedelsområdet samlas vid en myn-
dighet, t ex när det gäller smittskydd
och tillsynsvägledning.

Klara rågångar
Rågången återupprättas mellan ansvaret
för att främja respektive begränsa pro-
duktion. Det finns en uppenbar spän-
ning mellan dessa uppgifter, t ex innebär
ett förstärkt djurskydd normalt mer-
kostnader för producenten. Till skillnad
från idag innebär den nya ordningen att
en myndighet ansvarar för att främja ett
konkurrenskraftigt jordbruk med sam -
tidig god produktionskvalitet, som
bland annat värnar djurens hälsa, och en
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När du skriver till veterinärtid-
ningen – tänk på att illustrationer 
(= foton, teckningar, grafer, rönt-
genbilder etc) underlättar läsandet.
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annan för att utforma och kontrollera
efterlevnaden av regler för djurhälsa och
djurskydd (och växtskydd). Det lägger
grunden för regler som vilar på djuretisk
grund.

Tydligare veterinärroller
Rollerna inom det veterinära området
tydliggörs. Idag ansvarar Jordbruksverket
för förvaltningsuppgifter i form av
behörighet och tillsyn, samtidigt som
myndigheten genom distriktsveterinä-
rerna aktivt konkurrerar på veterinär-
marknaden. Mitt förslag undanröjer
denna förtroendeskadande intressekon-
flikt genom att olika myndigheter i fort-
sättningen kommer att ansvara för de
veterinära förvaltningsuppgifterna respek-
tive distriktsveterinärorganisationen.

EU-anpassning
Mitt förslag att ersätta dagens fyra myn-
digheter med tre nya bygger på en direkt

anpassning till den nya gemensamma
livsmedelslagstiftning som utvecklats
inom EU under 2000-talet. EU-kommis -
sionen har, som en direkt konsekvens,
valt att i sin organisation, direktoraten,
föra samman ansvar för livsmedel, djur-
hälsa och djurskydd, inklusive smitt-
skydd, och växtskydd i ett direktorat,
DG Sanco. Samma upplägg föreslår jag
nu för Sverige med den nya Livsmedels -
säkerhetsmyndigheten. Huvud  delen av
reglerna inom dessa harmoniserade poli-
tikområden utarbetas numera på EU-
nivå, varför en EU-anpassad nationell
organisation lägger grunden för ett smidi -
gare svenskt EU-arbete och en effektivare
nationell tillämpning av EU-regelverk. I
detta sammanhang bör också noteras att
ett stort antal medlemsstater i EU och
andra länder som berörs av EUs lagstift-
ning, i linje med mitt förslag, har inrättat
nya livsmedelssäkerhetsmyndigheter med
motsvarande djuransvar, bland annat

våra grannländer Danmark, Finland och
Norge samt Belgien, Frankrike, Irland,
Nederländerna och Österrike.

Personalansvar
Genom att den nya myndigheten får en
regional enhet för djurhälsa och djur-
skydd i Jönköping vill jag, i övergången
till den nya myndighetsorganisationen,
värna personal från dagens organisation
och därmed minimera risk att förlora
värdefull djurkompetens.

STRÄVAN ATT FÖRBÄTTRA
Avslutningsvis vill jag betona att min
strä van har varit att ytterligare stärka Sve -
riges ledande ställning inom områdena
djurhälsa och djurskydd samtidigt som
konkurrenskraften i jordbruket värnas
och exporten får ökat stöd.

GERHARD LARSSON

Regeringens särskilde utredare
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Förpackning

L  Ä   K   E   M  E   D  E   L

Effektiva och säkra avmaskningsmedel  
innehållande ivermectin till låga priser!

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

Förpackning

50 ml

250 ml

500 ml

6 x 250 ml

452,70 ( 1,81/ml )

209,40 ( 4,19/ml )

687,30 ( 1,37/ml )

2049,00 ( 1,36/ml )

Pris

Priser och förpackningar:
Apotekets prislista mars 2009 (kr).

Pasta oral,  
18,7 mg/g till häst

Förpackning

1 x 7,49

2 x 7,49 

10 x 

5 x 10 x

164,50 ( 82,25/st )

103,00

649,50 (64,95/st)

2861,00 ( 57,20/st )

Pris

Oral lösning, 
0,8 mg/ml till får

1L

2,5L

242,50

499,00

Pris

Pour-On lösning, 
5 mg/ml till nötkreatur

Förpackning

250 ml

1L

2,5L

623,00

203,50

1267,50

Pris

Jämför gärna priset innan Du skriver ut avmaskningsmedel. Det lönar sig!
Vår målsättning är att alltid erbjuda lägsta pris.
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Hästnäringen vill ha 
riktlinjer för tävling 

❘❙❚ I Sverige genomförs mängder med 
tävlingstillfällen inom hästsporten varje år.
Idag finns det tävlingsregler för vad som
är tillåtet inom ramen för tävlingsformen,
men några gemensamma värdegrunder
för tävling med häst saknas. Därför vill
Hästnäringens Representationsråd (HRR)
nu ta fram ett värdegrundspaket för 
tävling med häst, skriver HRR i ett press-
meddelande den 9 mars.

– Idag finns det många goda exempel
på arbete gällande riktlinjer för god häst-
hållning. Vi ser däremot att det saknas en
gemensam basplatta som rör tävling med
häst. HRR hoppas kunna ta fram värde-
grunder, som alla oavsett tävlingsdisciplin
ska kunna ta del av, säger Stefan Johanson,

VD på Hästnäringens Nationella Stiftelse.
– Vid HRRs senaste möte var samtliga

deltagare överens om att djurvälfärdsfrå-
gan är mycket viktig att lyfta. En uppgift
inom detta område blir nu att hitta en
gemensam form för hur vi kan arbeta
vidare med våra svenska värdegrunder för
tävling med häst, avslutar Stefan Johanson.

HRR består av de stora aktörerna inom
svensk hästsektor och har bland annat
som uppgift att diskutera fram en gemen-
sam hästpolitisk agenda. I rådet ingår
representanter från ATG, LRF, Svenska
Rid sport förbundet, STC, Svensk Galopp,
Svenska Hästavelsförbundet, Häst -
näringens Yrkes nämnd med flera.  ■

FASS 2009 skickas inte 
längre till veterinärer

❘❙❚ Årets bokupplaga av Fass distribuerades
under mars till beställare inom vården.
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) Service

AB, som driver Fass.se och ger ut Fass,
har dock beslutat att 2009 års upplaga
endast ska skickas utan kostnad till stu-
denter som studerar farmakologi. Tidigare
års gratisdistribution av boken till bland
annat veterinärer upphör därmed. 

LIF ser det som en framgång att antalet
distribuerade böcker minskas. En allt större
del av vården har infört nya elektroniska
arbetssätt, menar LIF. Förskrivare utnyttjar
i allt högre grad databasens ständigt
aktuella uppgifter i stället för att förlita
sig på boken, som enligt LIF redan när
den kommer från trycket har uppgifter
som är föråldrade. Databasen nås via
Fass.se och även via många landstings
journalsystem.

Fass.se är gratis för alla användare, och
öppen för både läkare, patienter, anhöriga
och övriga intresserade. Dess utom inne-
håller hemsidan Fass.se information om
läkemedel godkända för veterinärt bruk.
Denna information finns även i bokutgå-
van Fass Vet.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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➤

Den statlige utredaren Gerhard
Larsson ger på annan plats i tid-
ningen sin kommentar till ledaren 
i SVT 3/09. Veterinärförbundets
ordförande Karin Östensson anser
dock inte att Larssons kommentarer
klargör alla frågetecken som finns 
i hans utredning. 

Det är först angeläget att tydliggöra att
djurfrågorna inrymmer väsentliga sam-
hälls- och konsumentsäkerhetsintressen
genom t ex smittskyddet, zoonoserna
och krisberedskapen, även utanför livs-
medelskedjan. Därför är det viktigt ur
allmänhetens perspektiv att de, liksom
livsmedelsfrågorna som utgör en annan
del av konsumenternas säkerhet, garante -
ras en hög status och en tydlig identitet.
Detta oaktat den betydelse djurhälsan
har för djurets egen skull, för produktio-
nen m m. Det är därför vällovligt att
utredaren menar sig ha avsett att den
föreslagna Livsmedelssäkerhetsmyndig -
hetens uppgifter, varav djurfrågorna
utgör en, ska vara likvärdiga. Men det är
faktiskt svårt att förstå när man läser
betänkandet, liksom hur det ska kunna
uppnås med den föreslagna myndigheten. 

”LIVSMEDEL” ÄR FEL PARAPLY
Veterinärförbundet välkomnar en sam -
ordning av ansvaret i livsmedelskedjan
men menar att det är ett i grunden fel-
aktigt förhållningssätt att inrangera alla
uppgifter under paraplyet ”livsmedel”.

Förbundet är inte negativt till en för-
ändring av de aktuella myndigheterna,
tvärtom, men anser att det måste finnas
en likvärdig utgångspunkt i de olika

myndighetsuppgifterna. Detta för att
tillgodose nödvändiga förutsättningar
för respektive verksamhets funktion och
för att möta samhällets behov. Att namnet

Farhågorna kvarstår  

❘ ❙❚ replik

replik

Fritidsdjuren utgör en betydelsefull samhällssektor. ”Livsmedels- och veterinärmyndig -
heten” vore därför ett logiskt namn i analogi med EUs ”Food and Veterinary Office”,
menar SVFs ordförande.
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speglar vad myndigheten faktiskt har för
uppgifter är också väsentligt för det styr
såväl prioriteringar som kompetens i
verksamheten. ”Livsmedels- och veteri-
närmyndigheten” vore logiskt i analogi
med EUs ”Food and Veterinary Office”,
om den föreslagna myndigheten blir
verklighet.

Redan utgångspunkten för utred-
ningen var haltande. Uppdraget var att
utreda myndighetsstrukturen i just livs-
medelskedjan – hos fyra myndigheter
varav flera huvudsakligen har andra upp-
 gifter än livsmedelsfrågor. Livsmedel har
stått i fokus genom hela utredningen och
även nu i betänkandet. Hur hanteringen
av smittskydd och djurhälsa ska säker-
ställas och påverka utformningen av en
ny myndighet analyseras knappast. Den
föreslagna myndighetens organisation
och struktur tar sin utgångspunkt i livs-
medelsfrågorna. Även om det fanns ett
namnalternativ som bättre signalerar
myndighetens bredd så var det ”Livs -

medels  säkerhetsmyndighet” som före -
slogs. Fritidsdjuren nämns faktiskt
knappast alls i betänkandet trots att de
utgör betydelsefulla sektorer där också
djurhälsa och smitta är så mycket svårare
att reglera och kontrollera än bland de
livsmedelsproducerande djuren. Sam -
man  taget speglar det förhållningssättet i
utredningsarbetet. Det måste nog sägas,
att myndighetens uppgifter utanför livs-
medelskedjan inte har beaktats särskilt
mycket i betänkandet även om utredaren
menar att avsikten har varit en annan.

GODA INTENTIONER
Utredaren anger några av sina huvud -
skäl för att samla djurfrågorna i den nya
myndigheten. Förbundet menar att
intentionerna är goda men delar inte
utredarens uppfattning att en samling av
djurfrågorna i en livsmedelsmyndighet
lägger grunden för ett effektivt smitt-
skydd, förstärker den nationella kompe-
tensen inom djurområdet, förenklar

kommunikation mellan fältet och myn-
dighetssfären m m. Det är svårt att se hur
djurfrågorna ska kunna hanteras på ett
bra sätt i den föreslagna organisationen,
uppdelat i en regelavdelning, en kon-
trollavdelning och en forskningsavdel-
ning. Enheten för djurhälsa och djur-
skydd föreslås dessutom bli en regional
enhet med placering i Jönköping.  

Det anförs att många andra länder
har gått samma väg som betänkandet
före slår och skapat stora livsmedelsmyn-
digheter med ansvar även för djurfrå -
gorna, som ett skäl för varför Sverige
skulle göra detsamma. Men hur myn-
dighetsstrukturen ser ut måste relateras
till hur bra/mindre bra det fungerar, hur
förvaltningsordningen i övrigt ser ut och
framför allt får problem som finns inte
negligeras. Det finns avskräckande
exempel på brister i hantering av såväl
djurskyddsfrågor som t ex smittspårning
i livsmedelsmyndigheter där inte dessa
frågor getts en stark ställning. 
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➤

Alvorlige smittsomme 
sykdommer

Kontakt Senter for etter- og videreutdanning på 
tlf. 22 59 72 40 / 22 96 45 00 eller sevu@veths.no www.veths.no

Kurset gjennomføres på Sem Gjestegård, Asker mandag 8. – torsdag 11. juni 2009

Kurset «alvorlige smittsomme sykdommer» gir deg

kunnskap om aktuelle sykdommer og forståelse for ut-

fordringene vi kan stå ovenfor ved et sykdomsutbrudd.

Undervisningen er basert på forelesninger og gruppe-

øvelser. Kurset er rettet mot veterinærer i offentlig 

forvaltning og praktiserende veterinærer, men

er åpent for alle. Forelesningene holdes på engelsk.

Hovedforeleser: Professor Moritz Van Vuuren, 

University of Pretoria, Sør-Afrika. 

Faglig ansvarlig: Professor Torleiv Løken, NVH. 

Etterutdanning

c
re

s
to

c
k

Pris: 7000,- NOK eller 6500,- NOK 

ved påmelding før 15. april. 

Utgifter til hotell og mat kommer i tillegg.  

Påmeldingsfrist 8. mai 2009.

SvT 5-09 Final:Layout 1  09-04-06  14.53  Sida 44



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  5 • 2009 45

SEKTORÖVERGRIPANDE MYNDIG-
HETSANSVAR SAKNAS
Det är svårt att se hur det ska fungera väl
om det inte någonstans kommer att fin-
nas ett sektorövergripande myndighets -
ansvar. I andra länder ligger ofta den
funktionen inom departementen. För -
bundet befarar också att en uppdelning
av ansvaret för vad som brukar kallas
konsument- respektive producentintres-
sen inte gagnar saken utan tvärtom ris-
kerar att skapa en polarisation mellan
dessa. Konsumentintressen avseende
såväl livsmedel som andra djurrelaterade
frågor har generellt en koppling till både
primärproduktion och jordbrukspoliti-
ken i stort.

Hur mycket en anpassning till struk-
turen inom EU ska få styra en nationell
myndighetsstruktur är diskutabelt. Det är
väsentliga skillnader mellan överstatliga
respektive nationella funktioner. Det
finns också mycket som talar för att EU
allt mer anammar ett sektorperspektiv.
Men en bättre samordning av ansvaret 
i livsmedelskedjan i Sverige är säkert
motiverat både baserat på EUs fram-
förda kritik och av nationella hänsyn.
Betänkandet åsidosätter dock den så
tydliga EU-principen att separera värde -

ring och hantering av risk i olika myn-
digheter. Det är förvånande eftersom
utredaren så tydligt framför EU som en
norm. En separering är angelägen av
samma principiella jävsaspekt som
motiverar att klinisk verksamhet inte
bör bedrivas inom tillsynsmyndigheten,
vilket utredningen dock beaktat. 

BORDE BLI TVÅ MYNDIGHETER
Förbundet instämmer med utredaren i
att det vore en fördel med en bättre inte-
grering av livsmedlen och djurfrågorna
men menar att det principiellt borde ske
i två myndigheter, en för riskvärdering
och en för riskhantering och förvaltning
av politiken. Förvaltning och riskvärde -
ringsarbete är olika till sin karaktär vilket
ytterligare talar för en sådan uppdelning.
En förändring måste givetvis, oavsett vad
den resulterar i för myndighetsstruktur,
likvärdigt tillgodose nödvändiga förut-
sättningar för respektive verksamhets
funktion. Namnet ska på ett logiskt sätt
spegla vad myndigheten faktiskt har för
uppgifter. Allt i samhällets intresse.

KARIN ÖSTENSSON

förbundsordförande, SVF

Endokrinologi
hos IDEXX Vet·Med·Lab

Hög kvalitet, snabba svar och professionell 
rådgivning är grunden i IDEXX Vet·Med·Lab. 
Tag provet, fyll i remissen, beställ hämtning 
och vi sköter resten!

 Binjurar
 Tyroidea 
 Könshormoner
 Övriga hormoner

Till exempel:
Tyroideaprofil 1 (hund)
(T4, fT4 o. TSH) endast 415.-
TgAA (hund) för endast 250,-
                                                           (ex. moms)

IDEXX Vet·Med·Lab 
Division of IDEXX Laboratories

Swedish Diagnostic Consultant
Jeanette Särnholm, DVM
Tel. +46 (0)76 828 1228 

jeanette-saernholm@idexx.comS
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Veterinär Aldo Capurro, Institu -
tionen för kliniska vetenskaper, SLU,
försvarade fredagen den 27 februari
sin avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln
”Diagnostic and epidemiological
studies of staphylococci in bovine
mastitis”. Opponent var professor
Alfonso Zeconi, University of Milan,
Italien. 

Mastit är den vanligaste sjukdomen hos
mjölkkor och orsakas ofta av stafylo-
kockinfektioner. Genus Staphylococcus
indelas i koagulasnegativa (KNS) och
koagulaspositiva (KPW) stafylokocker.
Bland KPS är S aureus den vanligaste
juverpatogenen hos svenska mjölkkor.
För framgångsrik mastitkontroll är till-
förlitlig diagnostik och god förståelse av
bakteriernas epidemiologi väsentlig.
Avhandlingen beskriver metoder för dif-
ferentiering av olika KNS respektive
KPS, undersöker genotypisk diversitet
hos S aureus isolerade i Sverige och iden-
tifierar möjliga källor till S aureus i
besättningar med mastitproblem.

Den första studien visade att tre feno-
typiska test (P-agar med acriflavin, β-
galactosidas och hemolytisk reaktion på
chokladagar) av totalt åtta undersökta
var användbara för differentiering av S

aureus, S hyicus och S intermedius vilka
är tre KPS-species av intresse vid mastit.
Fördelningen av dessa tre species bland
undersökta mjölkisolat från svenska kor
var 97 procent, en procent respektive två
procent. 

I den andra studien jämfördes en
fenotypisk metod, Staph-Zym™, med
en genotypisk metod, sekvensering av
en del av tuf-genen, för identifiering av
KNS-species isolerade från mastit.
Staph-Zym™, ett kommersiellt kit,
identifierade 61 procent av isolaten kor-
rekt men gav felaktigt speciesnamn i 28
procent av mjölkisolaten. När Staph-
Zym™ användes var det ofta nödvändigt
att genomföra extra fenotypiska tester
förutom de som ingick i själva kitet. 

I nästa studie genotypades isolat av 
S aureus insamlade i samband med en
nationell studie av akut klinisk mastit
med hjälp av pulsfältgelelektrofores
(PFGE). Totalt identifierades 25 olika

pulsotyper. Tre av dessa dominerade och
återfanns i 50 procent av isolaten förde-
lade över hela landet. Fördelningen av
pulsotyper i tre olika regioner i landet
jämfördes och resultaten visade att för-
delningen var annorlunda i den södra
regionen jämfört med i norra och mel-
lersta regionerna. 

I den sista studien användes PFGE
för att jämföra S aureus-isolat från
mjölkprov och prov från olika platser på
djurens kroppar och i djurens omgiv-
ning i olika djurgrupper i fem gårdar
med mastitproblem. Fynden skiljde en
del mellan gårdarna men alla gårdar hade
en dominerande och unik pulsotyp i
mjölk. I tre av gårdarna återfanns denna
typ ofta i kropps- och omgivningsprover
från mjölkande kor och ibland också 
i prov från andra grupper som t ex kvig-
kalvar. Bland kroppsproverna var det
vanligast att hitta S aureus i prov från
hasen, speciellt om huden var skadad.  ■

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  5 • 2009 47

Studier av stafylokocker vid
bovin mastit

disputationer

Skriv gärna insändare och debatt -
inlägg till Svensk Veterinärtidning,
men skriv inte för långt – max 6 000
tecken inkl blankslag.

Lönestatistik 2008
Lönestatistiken för privatanställda veterinärer
är klar. Alla medlemmar i AVF och FVF kan
gå in på vår hemsida och ta del av materialet.
Mate rialet kan också beställas från förbunds-
kansliet. 

Offentligt anställdas lönestatistik är vid press-
 läggningen inte färdigbearbetad, men kom-
mer även den att läggas ut på hemsidan så
snart den är klar. Den går också att beställa
från förbundskansliet.

www.svf.se • 08-545 558 20
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Veterinär Désirée S Jansson, Institu -
tionen för kliniska vetenskaper, SLU,
(arbetar till vardags på Enheten för
djurhälsa och antibiotikafrågor, SVA)
försvarade fredagen den 13 mars
sin avhandling för veterinärmedi cine
doktorsexamen med titeln ”Genus
Brachyspira in birds: pheno types,
phylogeny and pathogenicity”.
Opponent var professor Björn
Olsen, Institutionen för medicinska
vetenskaper, infektionssjukdomar,
Uppsala Universitet.

Brachyspira-bakterier tillhör bakterie-
gruppen spiroketer i vilken bland annat
ingår släktena Treponema (t ex syfilisbak-
terien), Leptospira och Borrelia. Spiroketer
är skruvformade, rörliga bakterier med
specifika näringskrav, och de är relativt

långsamväxande in vitro. I släktet
Brachyspira ingår flera veterinärmedi-
cinskt viktiga arter som förekommer i
tarmen hos både däggdjur och fåglar.
Hos gris orsakar de sjukdomarna svin-
dysenteri (B hyodysenteriae) och spiroketal
diarré (B pilosicoli). Bland tamhöns kan
tre olika arter (B alvinipulli, B intermedia
och B pilosicoli) orsaka tarminflamma-
tion och kostsamma produktionsstör-
ningar i form av sänkt äggproduktion,
fekal förorening av äggskal och nedsatt
tillväxt. Kunskapen om förekomsten av
dessa bakterier bland tama och särskilt
bland vilda fåglar är dock begränsad.
Brachyspira-bakterier förekommer även
hos människor, och anses av vissa fors-
kare kunna orsaka kolit.

De tre första delarbetena i avhand-
lingen handlar om B hyodysenteriae
(svindysenteribakterier) och närbesläk-
tade bakterier hos gräsänder och grisar.
Arbetet tog sin början genom ett över-
raskande preliminärt fynd av B hyody-
senteriae hos en hägnad gräsand. Med en
kombination av traditionella bakteriolo- giska tekniker (isolering och biokemiska

tester) och molekylärgenetiska studier
kunde förekomsten av B hyodysenteriae
bekräftas bland både hägnade och vilt-
levande gräsänder på flera platser i
Sverige. Dessutom påvisades andra när-
besläktade bakterier som inte kunde art-
bestämmas. I delstudie två studerades en
unik genetisk variant av B hyodysenteriae-
liknande bakterier som påvisats i flera
svenska och i en dansk grisbesättning i
rutindiagnostisk verksamhet på SVA.
Denna bakterievariant, som var gene-
tiskt mycket lik flera bakteriestammar
som påvisats hos gräsänder i delstudie 1,
visade sig orsaka svindysenteriliknande
sjukdom hos gris. Dessutom kunde bak-
terier som isolerats från gräsänder infek-
tera grisar och orsaka diarré. Detta är

Brachyspira-bakterier hos vilda
och tama fåglar

disputationer

Avhandlingen visar att vissa fågelarter 
är reservoarer i naturen för Brachyspira-
bakterier, varav några kan infektera grisar
och orsaka diarrésjukdom. 
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www.drbaddaky.com

• specifik HESKA Fc-receptor test

• komplett skandinaviskt allergiprogram

• hund, katt, häst

• vägledning från veterinär dermatolog

Var trygg med dina allergi patienter
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första gången som Brachyspira-bakterier
som isolerats från en fågel visats kunna
kolonisera grisar. Bakterievarianten har
preliminärt föreslagits som en ny
Brachyspira-art (”B suanatina”). I den
tredje delstudien studerades kolonisa-
tionsförmågan hos B hyodysenteriae och
”B suanatina” hos gräsänder. Resultaten
visade att fåglarna snabbt koloniserades
av en stam av B hyodysenteriae från gräs -
and och med ”B suanatina” från gris och
gräsand. Dessutom sågs förändringar i
tarmslemhinnan i de områden där bak-
terierna infiltrerade vävnaden, men fåg-
larna förblev kliniskt opåverkade.

I en fjärde delstudie undersöktes före-
komsten av Brachyspira-bakterier i slump-
mässigt utvalda svenska värphönsflockar
med olika inhysningssätt. Prevalensen i
de olika inhysningsformerna varierade
mellan 27 och 35 procent bland fri -

gående hönsflockar som hölls inomhus
och i hönsflockar med höns i inredda
burar. En statistiskt signifikant högre
andel ekologiska hönsflockar var koloni-
serade (71 %). Två patogena arter på -
visades (B intermedia och B alvinipulli)
och i många flockar fanns fler än en art
eller genetisk variant samtidigt, vilket
försvårade diagnostiken avsevärt. Det
fanns även bakterier som inte säkert
kunde artbestämmas. Inget samband
med produktionsstörningar eller ökad
dödlighet kunde fastställas, vilket kan
vara en konsekvens av urvalssättet och
förhållandevis få fynd av patogena
Brachyspira-bakterier jämfört med situa-
tionen i t ex Nederländerna, Italien och
Australien.

I en sista delstudie undersöktes en
grupp spiroketer som isolerades från 
tarmen hos kråkfåglar (kaja, råka och

kråka) i Skåne och Uppland. Molekylär -
genetiska undersökningar visade att
dessa bakterier sannolikt tillhör släktet
Brachyspira, men de skiljer sig genetiskt
från alla andra idag kända arter. Även
denna bakterie har preliminärt föresla-
gits som en ny bakterieart: ”B corvi”.
Det fanns inga tecken på att bakterierna
är sjukdomsframkallande hos kråkfåglar,
men de kan utgöra ett differentialdia-
gnostiskt problem eftersom de inte kan
skiljas från arten B pilosicoli i den PCR-
analys som idag används av många vete-
rinärmedicinska laboratorier.

Sammanfattningsvis visar avhand-
lingen att vissa fågelarter är reservoarer 
i naturen för Brachyspira-bakterier av
olika arter och genetiska varianter,
däribland förekommer varianter som
kan infektera grisar och orsaka diarré-
sjukdom.  ■

Vi är redan marknadsledande på
DR system så nu introducerar vi

CR system
av högsta kvalitet

till bra priser
Allt för att digitalisera kliniken

hittar du hos medivet
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Kosmetikatester på djur 
förbjudna i EU

❘❙❚ Den 11 mars trädde ett EU-förbud mot
försäljning av djurtestade kosmetika- och
hygienprodukter i kraft. Varken slutpro-
dukter eller ingredienser får djurtestas 
om företagen vill sälja sina produkter på
EU-marknaden. Men vissa djurtester har
undantagits från förbudet, framgick av ett
pressmeddelande från Stiftelsen Forskning
utan djurförsök samma dag.

– Det är en stor seger att kosmetikates-
ter på djur delvis förbjuds från och med
idag, säger Cecilia Clemedson, ordförande
i Stiftelsen Forskning utan djurförsök. Både
kosmetikaindustrin och kemiindustrin har
på allvar tvingats inse att de måste satsa
mer resurser på att ersätta djurförsöken
med moderna testmetoder, fortsätter hon.

De djurtester som nu förbjudits är inom
de områden där man kommit längst i
arbetet med att utveckla nya testmetoder,
t ex hud- och ögonirritationstester, akut
giftighet, förändringar av arvsanlag, hud -
adsorption och toxinutveckling i solljus.
Vissa djurtester, som allergi-, cancer- och
reproduktions- och fosterskadetester är
undantagna från förbudet fram till 2013,
men kan komma att tillåtas även efter
detta datum om inte djurfria testmetoder
finns tillgängliga då.  ■

Scan inför nya rutiner mot
levande skållning

❘❙❚ Fyra svenska storskaliga slakterier hade
så allvarliga brister i sina rutiner att grisar
blev skållade utan avblodning förra året. 
I ett fall finns vittnesmål från den officiella
veterinären om att grisar återfick medve-
tandet under skållningen. Det visar en
granskning av dokument från Livsmedels -

verket som Sveriges Radios eko-redaktion
presenterade den 17 mars.

Scan tar enligt ett pressmeddelande
samma dag mycket allvarligt på förra årets
inträffade "avvikelser" gällande skållade
grisar vid två av dess slakterier, i Kristian -
stad och Visby. Företaget vidtog då enligt
informationsdirektör Margareta Thorgren
omedelbara åtgärder. Fler kontroller sägs
ha införts och mer personal tillsatts. I
Kristianstad har även ett nytt tekniskt
kontrollsystem satts i bruk som innebär
att tekniken spärrar och inte släpper vidare
grisen om processen inte skötts på rätt
sätt. Tekniken är en extra säkerhetsfaktor
som hjälp för personalen, påpekar Thor -
gren. Dessutom har extra revisioner införts.

De slakterier som skållat levande grisar
misstänks dock nu för brott mot djur-
skyddslagen. I både Luleå och Kristianstad
pågår förundersökningar och åklagaren
Lars Magnusson vill ge Scan en företags-
bot.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

N O R D VA C C

Prisvärt vaccin från 16:-/dos exkl. moms!
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Vilken är din diagnos? – Svar
SVAR
En tvärgående frakturlinje med nedsatt röntgentäthet
kan ses horisontellt genom collum på skapula ca 6
cm proximalt om bogledens plan (Figur 1). Genom
att följa den kraniala och kaudala konturen på ska-
pula ses en lindrig vinkelställning i frakturen samt att
det distala fragmentet är dislokerat ca 3–4 mm i
kaudal riktning. Frakturlinjen summeras över ventrala
konturen på trakea och det är svårt att på lateralpro-
jektionen bedöma eventuella ytterligare frakturlinjer
och intermediärfragment.

På kaudolateral-kraniomedial-projektionen (Figur
2) ses att det distala fragmentet också är lindrigt
medialt dislokerat. Inga ytterligare fragment kan ses.

Radiologisk diagnos
Lindrigt dislokerad tvärfraktur av collum scapulae på
höger framben. Frakturen involverar inte bogleden
eller någon av tillväxtzonerna.

Behandling
Konservativ eller kirurgisk behandling med stabilise -
ring av frakturen är två alternativ vid den här typen
av frakturer. Konservativ behandling med boxvila
och initialt smärtstillande valdes i det här fallet. Efter
fyra veckor var fölet ohalt i skritt, men med lindrig
muskelatrofi över höger bogmuskulatur. Vid åter -
besök efter åtta veckor var fölet ohalt i skritt och trav,
med symmetrisk muskulatur. Vid röntgenundersök-
ning kunde frakturlinjen fortfarande ses som en dif-
fus breddad linje med lindrigt nedsatt röntgentäthet
omgiven av en benkallus med jämn och väldefinierad
kontur.

DISKUSSION
Figur 1 är tagen med mediolateral strålriktning från
vänster sida med bildplattan på höger sida för att
minska förstoringsgraden och öka detaljupplösningen.
Höger framben är kaudalt placerat så långt som fölet
tillät för att minska överprojicering från kotpelaren
över proximala skapula och minska överlappning
från det andra benet. Initialt gjordes försök att ta bil-
der med benet i kranial position men det gick inte att
föra fram höger framben kranialt om vänster fram-
ben med fölet enbart sederat. 

En utvärdering av skapula försvåras av den varie-
rande röntgentätheten i lungfältet och de många
överlappade anatomiska strukturerna som kotpelare,
revben och ett flertal strukturer i kraniala media -
stinum såsom de stora kraniala kärlen, trakea och
eso fagus. Genom att följa konturen på varje över -
lappande struktur kan man lättare upptäcka eller
avfärda eventuella ytterligare frakturlinjer.

Vid alla röntgenundersökningar är det viktigt att
ta flera projektioner och i det här området kan en
kaudolateral-kraniomedial (CdL-CrM)-projektion
användas för att konfirmera frakturen och få mer
information om t ex vinkelställning och dislokation i
mediolateralt plan. I många fall syns en eventuell
fraktur tydligare på CdL-CrM-projektionen, ibland
är det den enda projektionen som tydligt visar en
fraktur. 

På unga hästar måste man också ta hänsyn till alla
tillväxtzoner i skelettet. Skapula har fyra separata
ossifikationscentra: cartilago scapulae, corpus scapulae,
tuberculum supraglenoidale och den kraniala delen 
av cavum glenoidale. Den kraniala delen av cavum 
glenoidale går ihop med skapula vid ca fem månaders
ålder. Tuberculum glenoidale förenas med skapula vid
ca ett till två års ålder. Humerus har tre proximala
separata ossifikationscentra: diafysen, caput humeri
och tuberculum majus. De två sistnämnda går ihop
vid tre till fyra månaders ålder och sluts med resten
av humerus vid 1–1,5 års ålder. Eftersom det är en
stor individuell variation i tillväxtzonernas slutning
kan det vara till hjälp att ta jämförande projektioner
på det andra benet.

FIGUR 2. Kaudolateral-kraniomedial sned (CdL-CrMO)-
projektion av distala skapula och bogleden (HF). Bilden
visar en tvärfraktur av collum scapulae med lindrig 
medial dislokation.
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Tore Andrén – heders leda-
mot av Södermanlands
Veterinärförening 

Veterinär Tore Andrén har, som tidiga-
re meddelats, avlidit i en ålder av 101
år. Han var hedersledamot av Söder -
man lands Veterinärförening.

Tuberkulosbekämpandet var högprio-
riterat i veterinärernas vardag vid tiden
för Tores veterinärexamen 1937 och
det var i den verksamheten som han
blev engagerad under sina första pro-
fessionella år. Långt senare, vid fyllda
90 år, gjorde han för sista gången en
bukoperation på en katt. För att för-
hindra återfall i sådan stimulerande
verksamhet skänkte han därefter, enligt
egen uppgift, sitt operationsbord till en
fiskare från trakten, vilken tyckte det
skulle vara användbart för att rensa fisk
vid. Det var en mycket lång livsgärning
som Tore Andrén kunde överblicka
och rapsodiskt berätta om, då vi för ett
par år sedan gemensamt åt lunch i hans
magnifika bostad vid Mälarens strand i
samband med att han utsetts till heders -
ledamot av vår förening.

Året då första världskriget utbröt,
1914, började Tore Andrén i första för-
beredande klassen i skolan i Skövde. I
den staden blev han också student,
1927. Innan han påbörjade sina veteri-
närmedicinska studier vid Kungl Vete -
rinärhögskolan i Stockholm, genom -
förde Tore sin utbildning till officer 
vid Kustartilleriet. Under sovjetmaktens
brutala angrepp på vårt broderland i
öster, var han 1940 frivilligt enrollerad
som veterinär och chef vid en hästför-
bandsbataljon i den finska armén.

Det var livsmedelshygien som Tore
Andrén valde till huvuddisciplin i sitt
yrkesliv. I den karriären arbetade han
vid olika slakterier i Småland, Skåne,
Halland och Södermanland. Han var
biträdande statsinspektör hos Kungl
Veterinärstyrelsen 1958. I Eskilstuna
beklädde han från 1960 stadsveterinär -
ämbetet parallellt med sin tjänst som
överveterinär vid slakteriet i staden. 
På grund av matförgiftning efter ett
restaurangbesök förlorade Tore sin äls-

kade hustru Gudrun. De hade varit ett
par under mer än 70 år och gifta sedan
1938. I en intervju i radioprogrammet
Samtal pågår påtalade Tore Andrén
denna ödets ironi som drabbat honom
– en man som vigt sitt liv åt livsme-
dels hygien.

Parken Zoo i Eskilstuna kunde
under många år åtnjuta Tores tjänster
som veterinär, en krävande uppgift 
vilken på fordrade inhämtande av nya
kunskaper inom veterinärmedicinen
om exotiska species. Detta roade och
stimulerade honom – fortfarande efter
med råge uppnådd pensionsålder.

Södermanlands Veterinärförening
firade sitt hundraårsjubileum i maj
2008 i frånvaro av hedersledamoten
Tore Andrén. Sviktande fysik medförde
att han, såsom varande t o m äldre än
föreningen, valde att, alltjämt enga -
gerat, följa festligheterna på avstånd.
Många sörmlandskolleger har under
åren njutit av samvaron med Tore,
sedan han första gången deltog i den
regionala föreningens årsmöte 1946.
Hans vänliga person och spirituella
tilltal gjorde umgänget angenämt och
nöjsamt men även lärorikt, eftersom
Tore gärna delade med sig av sin rika
veterinärmedicinska erfarenhet.

Kollegerna i Södermanlands
Veterinärförening genom 

Gösta Nyberg, ordförande

IN MEMORIAM
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Prisvärt 
Tryggt
Färdigförhandlat
swedbank.se/medlemslan

Nya medlemslånet erbjuder dig låg ränta*, betalningsskydd och grupplivförsäkring. Du kan nu 
låna upp till 200.000 kr och återbetala på 12 år. Betalningsskyddet täcker dina räntekostnader 
upp till 2.000 kr i månaden, om du blir sjuk eller arbetslös. Lånet är resultatet av ett samarbete 
mellan banken och dina fackliga företrädare. Det ger alla medlemmar samma förmånliga villkor.  

Läs mer och ansök på swedbank.se/medlemslan. Du kan också besöka något av våra kontor 
eller ringa 0771-60 65 00.

* Effektiv ränta 4,85% 2009-02-20.

Företag anmäls för olaglig
hästslakt

❘❙❚ Livsmedelsverket åtalsanmäler Ore kött
sedan det uppdagats att företaget slaktat
häst och sålt hästkött utan att det besik -
tigats av veterinär, meddelade tidningen
ATL den 10 mars. Ett köttparti om 4 000
kilo har belagts med saluförbud.

Det var vid en oanmäld inspektion vid
Ore kött i Rättviks kommun någon vecka
tidigare som Livsmedelsverket hittade ett
parti hästkött som slaktats i en icke god-
känd lokal. Företaget har uppgett att 
köttet var avsett för försäljning till andra
livsmedelsanläggningar. Livsmedelsverket
anser att varorna inte i efterhand kan
tjänliggöras som livsmedel eller foder.

Därför beslutades att köttet skulle 
destrueras, under övervakning av verkets
personal.

Åtalsanmälan görs då Livsmedelsverket
menar att företaget olagligt har slaktat
och sålt hästkött utan att det besiktigats
av veterinär.  ■

Delegerad behandling även
till mjölkbönder?

❘❙❚ Mjölkbönder kan få samma möjlig -
heter att själva medicinera sina djur som
andra djurbönder, meddelade tidningen
ATL den 23 februari. I dag kan veterinärer
under vissa omständigheter delegera läke-
medelsanvändning till lantbrukare med
köttdjur, grisar, får, getter, fåglar, renar,
pälsdjur och odlad fisk. Förutsättningen är
att lantbrukaren aktivt arbetar med före-
byggande djurhälsa och att veterinären
regelbundet besöker besättningen. I mjölk-

besättningar har enskilda kor högre värde
och mjölkböndernas behov av att själva få
medicinera sina djur har inte ansetts vara
lika stort som i andra produktionsgrenar.
Risken för läkemedelsrester i mjölken har
varit ett annat skäl att förbehålla medi -
cineringen i mjölkbesättningar till veteri-
närer.

Men med allt större mjölkgårdar ser
regeringen anledning att se över om inte
mjölkproducenter också ska få behandla
sina djur.

– Det är för att underlätta för mjölk -
producenterna. Deras veterinärkostnader
är helt klart ganska höga, säger Sofia
Carlsson, politiskt sakkunnig på Jord -
bruks depar te mentet. Regeringen har 
därför bett Jordbruksverket att se över
vad som krävs för att mjölkbönderna 
ska få rätt att medicinera utan att anti -
biotika användningen ökar. Uppdraget 
ska redovisas senast den första oktober 
i år.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Birgitta Ahlkvist i pension
Många läsare av och författare till
Svensk Veterinärtidning känner säkert
igen hennes namn. Birgitta Ahlkvist har
arbetat som redaktionssekreterare på
tidningen sedan 1986, och har därmed
påtagligt bidragit till utvecklingen av
tidningens personlighet. Den 1 april
gick hon i pension efter lång och trogen
tjänst. Hon kommer dock även fortsätt-
ningsvis att delta lite i tidningsarbetet,
som korrekturläsare i slutfasen av varje
produktion. Birgittas uppgifter som
kon taktperson för annonsörer har redan
tagits över av Brita Trybom, som jobbar
på redaktionen sedan några år tillbaka.

kanslinytt

Birgitta Ahlkvist har arbetat på Svensk
Veterinärtidning sedan 1986, men går nu
i pension. 

Gör din litteratursökning
på www.svf.se

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

Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för frågor som gäller livs medel
inklusive dricksvatten. Livsmedelsverket ska i konsumenternas intresse arbeta aktivt
för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livs medelshanteringen och bra mat-
vanor. På Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 330 personer. Ytterligare ca 200
medarbetare återfinns på slakte rierna och gränskontrollerna runt om i vårt land. 
Se även www.slv.se.

Livsmedelsverket söker 

Officiell veterinär
till region Södra Skåne

Stationeringsort är Sjöbo

Arbetsuppgifter
Som officiell veterinär arbetar du huvudsakligen med livsmedelssäkerhet,
smittskydd och djurskydd genom kontroller i samband med slakt och
genom granskning av företagens system för att styra sina processer. 

Den huvudsakliga tjänstgöringen är förlagd till småskaliga slakterier inom
regionen. I tjänsten ingår även att du vid behov, med kort varsel ska kunna
tjänstgöra på annan ort inom regionen. Du arbetar huvudsakligen med
köttbesiktning på småskaliga slakterier samt till viss del med kontrollverk-
samhet. I tjänsten ingår resor inom regionen.

I regionen finns tamboskapsslakterier, fjäderfäslakterier och övriga kött-
produktionsanläggningar.

Kvalifikationer
Tjänsten förutsätter svensk veterinärlegitimation. Du behöver kunna arbeta
självständigt och ha mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Erfarenhet av livsmedelshygien, kvalitetsfrågor i livsmedelsproduktion
samt av arbete vid slakteri är meriterande. Vi förutsätter att du behärskar
svenska bra i tal och skrift och förstår engelska. B-körkort är ett krav.

Upplysningar
Du är välkommen att kontakta regionchef Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel,
0709-24 56 18. Representant för SACO (AVF) är Christian Jurc,
0733-54 53 19 och för ST Tony Hjerpe, 0734-47 45 04. 

Ansökan
Välkommen med Din ansökan, märkt dnr 1383/09 senast den 5 maj 2009
till adress: Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala eller via e-post:
livsmedelsverket@slv.se.

På Enheten för köttillsyn är vi ca 200 anställda. Vi
arbetar med offentlig kontroll, livsmedelshygien och
smittskyddsfrågor inom området kött. Vi arbetar
aktivt för att effektivisera den offentliga kontrollen
och för en likvärdig tillsyn i hela Sverige. Verksam -
heten är utspridd över hela landet och organisatoriskt
indelad i sex regioner och en centralenhet i Uppsala. 
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 17
23–26/4 -09. KURS I KANIN- OCH SMÅDJURS-
TANDVÅRD, Halmstad. Arr: Accesia.
(SVT 16/08)

25–26/4 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

– MODULAR III & IV, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen AS/AB. 
(SVT 16/08)

v 18
27–29/4 -09. KURS I ANESTESIOLOGI, HÄST.
Arr: VeTAbolaget. (SVT 1/09)

28–29/4 -09. KURS I DJURTANDVÅRD, HUND

OCH KATT, Halmstad. Arr: VeTAbolaget.
(SVT 4/09)

v 19
4–15/5 -09. KURS I ARTIFICIELL INSEMI-
NATION, NÖTKREATUR. Arr: SLU. 
(SVT 3/09)

8/5 -09. KURS I WETLAB CYTOLOGY

(VETADAGARNA). Arr: VeTAbolaget.
(SVT 2/09)

NY 8/5 -09. UPDATE IN FELINE DERMATOLOGY

arrangeras av Jamaren (alt The Swedish
Veterinary Feline Study Group) i
Stockholm. Info: Catarina Eliasson,

catarina.eliasson@djursjukhuset-jonko-
ping.se

8–9/5 -09. KURS I DIAGNOSIS AND MANAGE-
MENT OF EAR DISEASE IN THE DOG AND CAT,
Skåne. Arr: Swevet Piab AB (SPUV).
(SVT 2/09)

8–10/5 -09. VETA-DAGARNA, Visby. 
Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 16/08)

9–10/5 -09. KURS I TUMÖRSJUKDOMAR

– SMÅDJUR (VETADAGARNA). 
Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

9–10/5 -09. KURS I REHABILITERING – HÄST
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Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kliniska vetenskaper söker

Universitetsadjunkt 
i bilddiagnostik

Institutionen för kliniska vetenskaper är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursveten-
skap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesio-
 logi, bilddiagnostik, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion.
Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Ämnesbeskrivning: Ämnet omfattar området veterinärmedicinsk bilddiagnostik som är djurslagsövergri-
pande med främsta inriktning mot undersökningar av hund, katt och häst. Det inkluderar flera bilddiagnos-
 tiska tekniker såsom röntgen, ultraljud, scintigrafi och magnetresonanstomografi.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften är undervisning av veterinärstudenter inom området bilddiagnostik.
Under visning sker i teoretisk och praktisk klinisk form. Den kliniska undervisningen kommer att ske i sam-
 arbete med Universitetsdjursjukhuset och innefattar arbete med institutionens undervisningsdjur, kliniska
patienter samt fallseminarier och ronder. Tid för egen kompetensutveckling ingår i anställningen. Fakul te tens
policy är att alla lärare ska vara verksamma inom både undervisning och forskning. Både den pedagogiska
och den vetenskapliga kompetensen ska därför upprätthållas och utvecklas. För lärare med klinisk under-
visning gäller även att den kliniska färdigheten ska upprätthållas och utvecklas. Möjlighet till detta ges i
samarbete med universitetsdjursjukhuset och tjänstgöring vid klinik där kan då bli aktuell.

Kvalifikationer: Veterinärexamen samt erfarenhet av veterinärmedicinsk bilddiagnostik. Formell utbildning
inom ämnet såsom certifikat eller residentutbildning, pedagogisk skicklighet, erfarenhet och intresse för
undervisning, samt forskningserfarenhet är meriterande.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta stf prefekt Kerstin Hansson, tfn 018-67 28 94.

Sista ansökningsdag 12 maj 2009.

Fullständig annons kan hämtas från http://personal.slu.se/jobb.
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(VETADAGARNA). Arr: VeTAbolaget.
(SVT 2/09)

NY 9–10/5 -09. SMALL ANIMAL ULTRASOUND,
MODUL 1 OCH 2 arrangeras i Hasselfors,
Sverige av Improve International och
Jan F. Andersen AB/AS. 
Info: www.improvecpd.com, 
Tel: 01793 759159; www.jfa-as.no, 
Tel: 0047 61 31 49 49, 
E-post: post@jfa-as.no

v 20
15–16/5 -09. KURS I PEDIATRIK HOS HUND

OCH KATT, Regiondjursjukhuset i
Helsingborg. Arr: Svenska Sällskapet
för Smådjursreproduktion. (SVT 4/09)

15–16/5 -09. KURS I ONKOLOGI FÖR KIRURGER,
Sigtuna. Arr: Skalpellen. (SVT 4/09)

16–17/5 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

– MODULAR V & VI, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen AS/AB. (SVT 1/09)

v 22
NY 28/5 -09. GRUNDLÄGGANDE KURS OM

SKÖTSEL OCH SJUKDOMAR HOS REPTILER

arrangeras i Helsingborg av SPUV,
Swevet Piab AB. Info: Carina
Andersson, tel: 0416-25816, 
e-post: carina.andersson@swevet.se,
www.swevet.se 
(se annons i denna tidning)

v 24
13–14/6 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

– MODULAR VII & VIII, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen AS/AB. (SVT 1/09)

v 25
15–16/6 -09. KURS I DENTAL RÖNTGEN OCH

INTRAORAL FOTOGRAFERING, Halmstad. 
Arr: Accesia. (SVT 16/08)

v 38
18–19/9 -09. KURS I SÅRVÅRD STEG 1. 
Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

v 40
2–3/10 -09. KURS I RÖNTGENTEKNIK, 
-ANATOMI. Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

v 41
8–9/10 -09. KURS I REPRODUKTION, HUND

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

NY 10–11/10 -09. SMALL ANIMAL ULTRA -
SOUND, MODUL 3 OCH 4 arrangeras i
Hasselfors, Sverige av Improve Inter -
national och Jan F. Andersen AB/AS.

Info: www.improvecpd.com, 
Tel: 01793 759159; www.jfa-as.no, 
Tel: 0047 61 31 49 49, 
E-post: post@jfa-as.no

v 42
16–17/10 -09. KURS ”RESULTATEN ÄR

TILLBAKA FRÅN LABBET – NU DÅ?” – EN KURS

I TOLKNING AV HEMATOLOGISKA OCH KLINISK-
KEMISKA PROVSVAR (HÅLLS PÅ ENGELSKA),
Stockholmstrakten. Arr: Swevet Piab
AB (SPUV). (SVT 2/09)

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

Vi söker dig som vill arbeta som veterinär på vår skola och kanske 
kombinera detta med egen verksamhet.

Vi kan i nybyggda lokaler erbjuda dig en klinik utrustad med röntgen,
ultra ljud, narkosutrustning m m, som behövs för att driva en mottagning
för sällskapsdjur. Vi är öppna för diskussion kring verksamhetsformen;
an ställ ning, egen regi eller en blandform av båda.

Inom ramen för utbildningarna finns på skolan relativt stora mjölkko-
och svinbesättningar. Det finns vidare en rad smådjur (kaniner, marsvin,
fåglar m fl), kräldjur samt ett antal djurparksdjur såsom lama, åsna och
kamel. Det finns också ett hunddagis som för övrigt delar hus med 
veterinärkliniken.

Vår målsättning är att starta under den tidiga hösten 2009. 
Sista ansökningsdag är den 3 maj 2009.
Läs mer och ansök på vår hemsida www.dittskolval.nu.

Vill du bli 
Svalöfs gymnasiums 
veterinär?

I STOCKHOLM SÖKER VETERINÄR
”Nya” Västerort Djursjukhus är ett lagom stort djursjukhus för både pa ti-
en ter och personal. Vi fick ny ägare 2008 som också är VD. Därigenom
har vi mycket korta beslutsvägar.

Vi är nu under stor utveckling. Vår tillbyggnad är klar. Ombyggnationen
av djursjukhuset har börjat och beräknas vara klar i slutet av hösten.

Vi har söndagsöppet.

Vi har anställt en mycket kvalificerad BMA/laboratorieingenjör.

Vi vill nu med Din hjälp skapa Västerorts Närakut för hunden och katten.
Vill Du bli en betydelsefull länk i vårt team och är en erfaren veterinär,
helst med specialistkompetens, är du välkommen med en ansökan sna-
rast, men senast den 11 maj 2009 till Västerort Djursjukhus, Bromstens-
 vägen 174, 163 55 Spånga.

Har Du frågor ta kontakt med vår chefveterinär Barbro Wallius, 
tfn 0706-739 638. För info om oss, se www.vasterortdjursjukhus.se.
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➤

Fakulteten är landets enda fakultet med ett specifikt ansvar för undervisning och forskning inom veterinär-
 medicin och husdjursvetenskap. Den ämnesmässiga bredden är betydande, från djurhållning, djurhälsa
och djurskydd till livsmedelssäkerhet och -kvalitet samt djurens betydelse för folkhälsan. Inom alla dessa
områden bedrivs forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi söker nu en god
forskare och inspirerande lärare som kan vara med i utvecklingen av vår fakultet.

Ämnesbeskrivning: Stordjurskirurgi.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår att bedriva forskning, medverka i och utveckla undervisning samt
handledning inom ämnesområdet. Ansvar för teoretisk och praktisk klinisk undervisning inom ämnes om-
rådet stordjurskirurgi. Huvudinriktning är kirurgi på djurslaget häst, särskilt extremitetskirurgi. I anställ-
ningen ingår även forskningsinformation inom ämnesområdet stordjurskirurgi. Dessutom ingår administra-
 tiva uppgifter och uppdrag inom institutionen och vid fakulteten.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2009.

Fullständig annons kan hämtas från http://personal.slu.se/jobb

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap söker

Universitetslektor i stordjurskirurgi
med möjlighet att efter prövning befordras till anställning som
professor i stordjurskirurgi

Placering vid institutionen för kliniska vetenskaper

v 43
22–23/10 -09. KURS I ÖGONSJUKDOMAR,
GRUNDKURS. Arr: VeTAbolaget. 
(SVT 2/09)

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

OF THE FELINE URINARY SYSTEM arrangeras
av Jamaren (alt The Swedish Veterinary
Feline Study Group) i Göteborg. Info:
Catarina Eliasson, catarina.eliasson@
djursjukhuset-jonkoping.se

v 44
28–30/10 -09. KURS I ANESTESI STEG 2,
HUND OCH KATT. Arr: VeTAbolaget. 
(SVT 2/09)

v 45
5–6/11 -09. VETERINÄRKONGRESSEN,
Undervisningshuset, SLU, Ultuna. Arr:
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
och Sveriges Veterinärförbund.
(SVT 16/08)

v 47
20–21/11 -09. KURS I DERMATOLOGI STEG 1.
Arr: VeTAbolaget. 
(SVT 2/09)

v 48
25–26/11 -09. KURS I RÖNTGENDIAGNOSTIK

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

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

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

INTERNATIONELLA

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

v 17
25–26/4 -09. KURS I INDREMEDISIN HUND OG

KATT, Viul, Norge. (SVT 16/08)

v 18
30/4–3/5 -09. INTERNATIONAL CONFERENCE

SOFT TISSUE SURGERY IN EXOTIC PET ANIMALS

2009, Brno, Tjeckien. (SVT 2/09)

v 19
9–10/5 -09. TANNKURS HUND/KATT, TRINN 1,
Viul, Norge. (SVT 1/09) 

v 20
11/5 -09. KURSDAG ANG TEN BEST KEPT

SECRETS FOR TREATING CATS WITH CANCER,
Köpenhamn. (SVT 4/09)

NY 12–13/5 -09. 1ST INTERNATIONAL

MEETING ON ANIMAL PROTECTION AND

WELFARE IN LIVESTOCK PRODUCTION

arrangeras av ASEMGA (Spanish
Livestock Markets’ Association) i
Toledo, Spanien. Info: JL Mériaux,
Secrétariat UECBV, info@uecbv.eu,
www.uecbv.eu

13–17/5 -09. KURS I VETERINARY CHIRO -
PRACTIC: MODULE II – THORACOLUMBAR,
Sittensen, Tyskland. (SVT 1/09)

16–17/5 -09. EQUINE PURCHASE DAYS,
Næstved, Danmark. 
(SVT 14/08)
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v 22
27–28/5 -09. KURSUS I ENDOKRINOLOGI I

ALMEN SMÅDYRSPRAKSIS, Köpenhamn.
(SVT 2/09)

v 23
6–7/6 -09. KURS I OSTEOSYNTESE, TRINN 1,
Viul, Norge. (SVT 1/09)

v 24
NY 8–11/6 -09. ETTERUTDANNING

– ALVORLIGE SMITTSOMME SYKDOMMER

arrangeras i Asker, Norge av 
Norges veterinærhøgskole. Info:
www.veths.no, Tel: 0047 22 59 72
40/22 96 45 00, E-post: sevu@veths.no
(se annons i denna tidning)

NY 11–14/6 -09. 8TH EVECCS CONGRESS

arrangeras i Berlin, Tyskland. Info: 
Bert Jan Reezigt, reezigt@telia.com,
www.eveccs2009.org

v 25
17–20/6 -09. 14TH INTERNATIONAL

SYMPOSIUM FOR THE WORLD ASSOCIATION OF

VETERINARY LABORATORY DIAGNOSTICIANS,
WAVLD2009, Madrid, Spanien. 
(SVT 3/09)

v 26
24–28/6 -09. KURS I VETERINARY

CHIROPRACTIC: MODULE III – CERVICAL,
Sittensen, Tyskland. (SVT 1/09)

v 27
4–6/7 -09. EQUINE BACK DAYS 2009,
Wien, Österrike. (SVT 4/09)

v 29
12–14/7 -09. 5TH INTERNATIONAL EQUITATION

SCIENCE CONFERENCE, Sydney, Australien.
(SVT 3/09)

v 30
19–23/7 -09. XIVTH INTERNATIONAL

CONGRESS ON ANIMAL HYGIENE ISAH-2009,
Vechta, Tyskland. (SVT 3/09)

v 30
21–24/7 -09. 34TH ANNUAL WORLD SMALL

ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION (WSAVA)
CONGRESS 2009, Brasilien. (SVT 3/09)

v 31
27–31/7 -09. CARDIOLOGY ADVANCED

INTENSIVE COURSE WITH WORKSHOPS,
Luxemburg. (SVT 2/09)

29/7–2/8 -09. KURS I VETERINARY

CHIROPRACTIC: MODULE IV – EXTREMITIES,
Sittensen, Tyskland. (SVT 1/09)

v 34
17–21/8 -09. JUNIORKURS I

NÖTKREATURSPRAKTIK, Skærbæk,
Danmark. (SVT 4/09)

NY 22–23/8 -09. RODENT AND RABBIT

DENTAL AND DIGESTIVE PROBLEMS arrange-
ras i Viul, Norge av Improve
International och Jan F. Andersen A/S.
Info: www.improvecpd.com, 
Tel: 01793 759159; www.jfa-as.no, 
Tel: 0047 61 31 49 49, 
E-post: post@jfa-as.no

v 35
23–26/8 -09. 8TH INTERNATIONAL CONGRESS

OF VETERINARY VIROLOGY, Budapest,
Ungern. (SVT 2/09)

29–30/8 -09. KURS I LEDKIRURGI, Viul,
Norge. (SVT 1/09)

v 36
31/8–4/9 -09. 10TH CONGRESS OF

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

NY 3–6/9 -09. ETTERUTDANNINGSKURS I

GASTROSKOPI, AKUTTMEDISIN, FORDØYELSES-

SYKDOMMER, ERNÆRINGSLÆRE OCH TANNPLEIE

arrangeras i Trondheim av Trondheim
Dyrehospital. Info: www.trondheim-
dyrehospital.no/kurs

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

v 37
8–11/9 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

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

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

9–13/9 -09. KURS I VETERINARY

CHIROPRACTIC: MODULE V, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

v 38
19–20/9 -09. KURS I OSTEOSYNTESE, TRINN 2,
Viul, Norge. (SVT 1/09)

v 39
24–26/9 -09. BRITISH VETERINARY

ASSOCIATION (BVA) CONGRESS 2009,
Cardiff, UK. (SVT 4/09)
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Solsidans Djurklinik söker
KLINIKVETERINÄRER

Solsidans djurklinik är en välutrustad klinik som är belägen i natursköna
Saltsjöbaden. Vi är ett trivsamt team på fyra personer, varav en veterinär
och tre sköterskor. Vi har även fyra konsulter (en tand läkare, en hudspe cia-
 list, en ögonspecialist och en sjukgymnast). Våra öppettider är 8–17 samt
kvällsmottagning till 20.00 två kvällar i veckan. 

Kliniken har välutrustad operationsavdelning med Sevofloran gasnarkos,
endoskopiutrustning inkl artroskopi, röntgen inkl tandröntgen, Doppler -
ultraljud och välutrustat laboratorium. Vår målsättning är att erbjuda hög-
kvalitativ djursjukvård med personlig service.

På grund av vidareutbildningsbehov i veterinärgruppen behöver vi för-
stärkning av 1–2 veterinärer, helst med specialistkompetens i hundens och
kattens sjukdomar eller flera års erfarenhet inom yrket och som klarar av
att jobba självständigt.

Vi söker dig som är öppen och framåt och har lätt att arbeta i mindre
grupp. Vi lägger stor vikt på att du har en kundnära attityd och är service-
 inriktad.

Tillträde den 1 juni 2009 eller enl överenskommelse. Möjlighet till flexibla
anställningsvillkor finns (ex fast anställning, på konsultbasis eller arrende -
avtal med möjlighet till köpoption).

Välkommen med Din ansökan till Solsidans djurklinik/Kim Gibson,
Vårgärdsvägen 2, 133 36 Saltsjöbaden.

Tel 08-717 47 92, info@solsidansdjurklinik.se, www.solsidansdjurklinik.se

➤
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

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

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
FREDRIKE RITTER 033-10 59 25  

Vice ordförande
TORKEL EKMAN 018-38 44 11

Sekreterare
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

Vice sekreterare
URSULA WENNSTRÖM 070-942 62 58

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 044-10 60 51

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
LENNART GRANSTRÖM 070-642 36 23

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

Suppleant
BJÖRN LINDEVALL 013-27 40 81

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
BIRGITTA LARSSON

PATRICIA HEDENQVIST

ARJA KAUTTO

LENA MALMGREN

THOMAS MANSKE

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare  
BENGT ERIKSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
THOMAS MANSKE

Sekreterare 
ANNA HELMER

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
ARJA KAUTTO

Sekreterare
ELISABET LINDAL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER

25–29/9 -09. EQUINE NUTRITION AND

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

v 41
10–11/10 -09. TANNKURS HUND/KATT, 
TRINN 2, Viul, Norge. (SVT 1/09)

v 43
24–25/10 -09. KURS I SPINALKIRURGI, Viul,
Norge. (SVT 1/09)

v 46
8–12/11-09. XVITH CONGRESS OF WORLD

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

14–15/11 -09. KURS I ULTRALYD ABDOMEN

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

v 48
27–29/11 -09. 15TH EUROCONGRESS

FECAVA (THE FEDERATION OF EUROPEAN

COMPANION ANIMAL VETERINARY ASSOCIA -
TIONS), Lille, Frankrike. (SVT 2/09)

v 49
5–6/12 -09. KURS I OFTALMOLOGI, Viul,
Norge. (SVT 1/09)

➤

Veterinärhuset i Värnamo är en etablerad, serviceinriktad djurklinik för
smådjur med ca tre heltidsveterinärer. I ljusa, trevliga och ändamålsenliga
lokaler, centralt belägna i Värnamo, tar vi årligen emot ca 9 000 patienter.
Dermatologi och oftalmologi är områden som vi satsat speciellt på men vi
har även en bra avdelning för polikliniska operationer och ett eget labo ra-
torium. Kliniken har joursamarbete med Djursjukhuset i Jönköping men
har ingen egen jourverksamhet.

Vi söker en erfaren smådjursveterinär som vi helst ser är specialist i hun-
dens och kattens sjukdomar och som också är en driven poliklinisk ki rurg.
Du bör vara en god lagledare med stor förmåga att samarbeta och entu -
siasmera medarbetare och du får gärna vara intresserad av oftalmologi.
Kanske tillhör du ögonpanelen? Anställningsgrad: 80–100%. 

Ansökan sänds snarast till Veterinärhuset i Värnamo, att. Benny Tallhamn,
Jönköpingsvägen 43, 33134 Värnamo eller benny.tallhamn@vethuset.se.

Veterinärhuset i Värnamo
söker klinikchef/klinikveterinär
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SOMMAREN 1951 HADE JAG mitt
första vikariat på ett distrikt i
Västsverige. Jag kom några dagar
för tidigt och följde med distrikts-
veterinären på några resor för att
orientera mig en smula. På en av
gårdarna klippte han en av korna
i örat eftersom hon hade reagerat
positivt vid ett tuberkulintest
och skulle gå till slakt. 

En stor del av min inkomst
kom genom behandling av kor
som fått piroplasmos (gud välsigne
de små fästingkrypen). Min första
blodinfusion, 1,5 liter i kossan
och dessutom 2,5 liter blodkoagel
som i vackra blodsträngar förenade
mig, kon, lantbrukaren och hans
piga (det fanns sådana på den
tiden). Dekorativt och kossan blev bra. 

Min första hästkastration råkade bli beskådad av ett tjugo-
tal smörgåsätande fabriksarbetare. Jag hade hamnat i lunch-
rasten. Puh!

NÄSTA SOMMAR vikarierade jag i samma distrikt. En dag
ringde en djurägare om en ko som han trodde fått en släng av
den rätt vanliga matledan som kommer två till tre veckor
efter kalvning. Han fick goda råd om hur förfara för att bättra
kons aptit. Ett par dagar senare ringde han igen. Kon var fort-
farande dålig, hon hade fått feber och hon började bli mager. 

Jag gjorde besök på hans gård för att med mitt kunnande
hjälpa kon att tillfriskna. Det var något bekant med stället
tyckte jag. 

Eftersom jag misstänkte acetonemi, började jag med att
insupa hennes andedräkt ordentligt flera gånger, men den
doft jag önskade känna förnam jag inte. Jag lyssnade på hjärta
och lungor. Hjärta ua och lungorna, ja dom hördes knappast
alls, inga rassel där minsann. Jag rektaliserade och fick tag i
en konstig uterus med hårda kantiga knölar. Jag koncentrerade
mig sedan på juvret. Mjölken påminde om blank filmjölk
som fått stå lite för länge och blivit klimpig.

Jag kunde inte ställa någon som helst rimlig diagnos men
skrev ut sulfa till kostackaren. Sulfa var dödligt farligt för bak-
terier på den tiden. Blev kon inte bättre ganska snart skulle

hon få gå till slakt. Kon blev bara sämre och de bakterier som
orsakat hennes feber brydde sig inte om sulfan. Det blev
slakt. 

Vikariatet började lida mot sitt slut och en dag ringde
besiktningsveterinären från slakteriet i grannkommunen. Vi
kände varandra sedan tidigare. Han undrade om jag låtit
skicka en ko till slakt från lantbrukare X:s besättning. Jag
bekräftade detta. Sedan frågade han lite spydigt om kon levde
då jag undersökte henne. En retorisk fråga som jag bevarade
med ja. Konstigt, fortsatte han, hon hade nämligen inte mer
än 20 procent av lungorna att andas med. Öppen lungtuber-
kulos (och jag som sniffat ordentligt på hennes andedräkt).
Hela bröstkorgen full av tuberkulösa knutor, uterus likaså.
Men det allra värsta (om det kunde bli ännu värre) var att
kossan även hade tuberkulös mastit (den klimpiga filmjöl-
ken). Han avslutade med en sista salva: Nu är jag tvungen att
skicka hela familjen till dispensären. 

EFTER DET ATT HAN LAGT PÅ luren och jag begrundat mitt
dystra öde, kom jag på vad det var för något som verkat
bekant med gården. Det var på det stället som distriktsvete-
rinären klippt kon i örat sommaren innan. Jag vikarierade
aldrig mer i det distriktet.                              

STURE THEANDER

Inga rassel på lungorna

❘ ❙❚ kåseri
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*Medlemmar i förbundet har 250 kronor i rabatt

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Vi söker veterinärer
Tillsvidareanställning

Bollnäs – (dnr 06-3694/09)

Skellefteå – (dnr 06-3695/09)

Fullständig annons och korttidsvikariat finns
på Internet. 

Sista ansökningsdag är 5 maj 2009 om inget
annat anges i annonsen.

Besök www.sjv.se/distriktsveterinarerna och
välj Lediga jobb. 
Vi uppdaterar denna sida varannan tisdag.

PERSONNOTISER

Födelsedagar i maj 2009

KINFE GIRMA, Jönköping, 50 år den 2/5
KRISTINA WIDMARK, Falkenberg, 50 år
den 2/5

GUNNAR BERGSTEN, Vallentuna, 70 år
den 5/5
INGA PELLHAGEN, Uppsala, 50 år 
den 6/5
LARS-ERIK KÄNGSTRÖM, Stockholm, 
75 år den 12/5
AGNETA TORNBERG, Västerås, 60 år 
den 15/5
BO B NILSSON, Vimmerby, 75 år 
den 16/5
RAGNAR SVANHOLM, Täby, 70 år 
den 23/5
LENA NILSSON, Karlshamn, 50 år 
den 25/5

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

• Céline Degenne
• Sara Karlsson
• Frida Karlsson
• Caroline Larsson Bull
• Elin Norberg
• Anna Olzén
• Karin Pedersen
• Kim Rasmussen
• George Sjöqvist
• Fiorella Sparta

• Anna Strömqvist
• Sivert Viskjer
• Christin Viul

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Jordbruksverket har fr o m den 26 februari t o m den
6 mars 2009 utfärdat svensk veterinärlegitimation för
nedanstående personer:
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