
EN 5 FEBRUARI presenterade utredaren Gerhard Larsson sin utred-
ning kring myndighetsstruktur i livsmedelskedjan. Utredningen
sammanfattas på annan plats i denna tidning och går ut på att

Fiskeriverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA ersätts av tre nya
myndigheter: Livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Myndigheten för havsre-
surser och fiske och Myndigheten för jordbruk och landsbygdsutveckling.
Motiven sägs vara bland annat att minska antalet centrala myndigheter och
att anpassa strukturen till EU-kommissionens organisation.

Och visst finns det ett antal förnuftiga delar i förslaget. Enligt utredaren
bör Livsmedelssäkerhetsmyndigheten ansvara för förvaltningsuppgifterna
inom det veterinära området medan Myndigheten för jordbruk och lands-
bygdsutveckling bör ansvara för den statliga veterinära fältorganisationen.
Det är bra att han vill skilja på central myndighetsutövning och kliniskt fält -
arbete, och bra att han vill ha kvar en statlig distriktsveterinärorganisation.

Men vad hände med sällskapsdjuren och djurskyddet i Larssons utred-
ning? På 498 sidor nämns ordet "sällskapsdjur" bara sex gånger. Och när det
gäller djurskydd diskuteras i princip bara djurskydd för lantbrukets djur,
som ska skötas från en filial för djurskydd och djurhälsa i Jönköping.

SVF har frågat hur man ska säkerställa funktion och kompetens i de
omfattande konsumentskyddande verksamheter som faller utanför livs -
medel. Det gäller smittskyddet gentemot allmänheten och djurhälsofrågorna
för djur som vi inte äter. Det gäller även djurskydd som nu föreslås om -
organiseras för tredje gången på några år. De här områdena riskerar att få en
undanskymd plats om livsmedelsperspektivet får styra såväl kompetens som
prioriteringar inom den nya Livsmedelssäkerhetsmyndigheten.

Några av våra grannländer har under de senaste åren genomfört föränd-
ringar som inneburit att en livsmedelssäkerhetsmyndighet har skapats.
Detta har lett till att frågor som inte har direkt bäring på livsmedelssäkerhet
har nedprioriterats. Det har också medfört att veterinärens roll i myndig-
hetsarbetet har försvagats. Men djurpolitik är mer än livsmedelssäkerhet.
Det är svårt att se hur en livsmedelssäkerhetsmyndighet är rätt hemvist 
för djur som används inom företagandet utan att producera livsmedel (t ex
hästar), för sällskapsdjur och försöksdjur. 

När regeringen granskar denna utredning är det viktigt att man inte
glömmer bort de här delarna, som utredaren i viss mån verkar ha gjort. De
delar av förslaget som förtydligar och förenklar myndighetsarbetet ska själv-
klart tas till vara, men det får inte ske på bekostnad av andra idag välbeva-
kade samhällsintressen. Att Sverige får en mer EU-lik myndighetsstruktur 
är inget giltigt skäl för att marginalisera sällskapsdjur och djurskydd. 

Utredningsförslaget ska nu ut på remiss, och förhopp-
ningsvis uppmärksammas dessa problem av remissinstan-
serna. Genom att vaska fram de konstruktiva avsnitten 
av förslaget och stryka de insiktslösa delarna, bör även 
denna utredning kunna föra utvecklingen framåt.

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, SVF
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”Som advokat har jag åtskilliga gånger
ondgjort mig över besiktningsintyg där
veterinären faktiskt inte har en aning om
vad han eller hon egentligen skriver.” 
De hårda orden kom från advokat C-G
Leissner som inledde Hästsektionens
vinterkurs i ämnet besiktning av häst. 

Kanske är det så illa att många veterinärer inte
har en aning om vad de skriver, i juridisk mening

alltså, men viljan bland landets häst praktiker att
bättra på kunskaperna var det inget fel på.
Hästsektionen hade räknat med ungefär 60 del-
tagare, men det kom 150 personer. 

C-G LEISSNER BERÄTTADE att han försöker
undvika att bli inblandad i tvister rörande häst -
affärer, även om han genom sina erfarenheter i
branschen, bland annat som ägare av  Lidingö
Ridskola, får ideliga förfrågningar.

– Hästtvister är ofta väldigt tråkiga historier
där alla inblandade är ledsna och besvikna, kom-

Vet du vad du skriver?
150 hästpraktiker på kurs 

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

”Nu är det klart, bara du går igenom
veterinärbesiktningen så är du min…”
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menterade C-G. Antalet processer ökar dock
hela tiden och det gäller oftast hästar i
100 000-kronorsklassen. En vanlig ”skräppro-
cess” kostar kring 50000. 

Så gott som alltid finns det ett besiktnings -
intyg med i tvisten. Men vad är det för typ av
formuleringar som skapar juridiska problem? 

Språkbruket är en ständig källa till missför-
stånd och olika tolkningar. Det som är full-
ständigt självklart för en veterinär är inte det
för allmänheten eller en jurist. Till exempel bör
man inte blanda svenska, engelska och latin. 
C-G tyckte också att veterinärkåren kanske
rent allmänt skulle försöka att få hästfolket att
tänka lite mer i bilköpartermer när de gör häst -
affärer, varför köper man en begagnad bil, men
alltid en ny häst? Något som är speciellt för
hästbranschen är också att man villkorar köpet
med besiktningen. Allt är uppgjort, även priset,
”bara hästen går igenom veterinärbesiktningen”.

– Det är viktigt att notera på vems uppdrag
besiktningen sker och vilka som närvarar, fort-
satte C-G sina råd. 

Här påpekade en åhörare att även om både
säljare och köpare är med vid besiktningstill -
fället är de sällan ”närvarande”, utan står och
pratar eller drömmer om kommande tävlingar.
Hon brukar därför ofta skriva ”delvis närva -
rande” på intygen.  

HAR VETERINÄREN INFORMATIONSPLIKT till
köparen om det dyker upp en häst som man
tidigare behandlat eller känner till väl? Den frå-
gan skapade en hel del diskussioner. Enligt 
C-G har veterinären i praktiken, inte alltid lag -
stadgad, sekretess och det är inte självklart hur
sekretessen ska hanteras. Hans råd till den som
känner sig klämd mellan säljare och köpare på
grund av att till exempel tidigare ha behandlat
hästen var att helt enkelt avstå från uppdraget. 

C-G Leissner underströk vikten av att den
som skriver ett intyg är medveten om att inty-
get lever sitt eget liv och att man inte vet vem
som kommer att läsa det i framtiden. Därför
måste man vara noga med att fylla i vad som 
är gjort och inte gjort och, väldigt viktigt att
notera, under vilka förhållanden. 

MATTS OLOF NORD representerade Veterinära
ansvarsnämnden, VAN, som under åren fått

allt fler anmälningar som rör intygsskrivning.
Det har inte alltid varit så att intygsskrivning är
en arbetsuppgift som ska räknas till de ”rent
veterinärmedicinska arbetsuppgifterna”, det
vill säga sådant som ligger inom ansvarsnämn-
dens uppdrag att behandla, men efter att
Länsrätten i flera fall återsänt fall till VAN har
man tvingats ändra uppfattning. Bland de
ärenden som berör besiktning av häst är det
vissa saker som är återkommande. 

Det gäller till exempel brister i intygen som
rör röntgenfynd, upptäckta eller oupptäckta, i
samband med besiktningen eller bedömning av
röntgenbilder. Brister i munundersökningen är
också ett ”populärt” ämne i anmälningarna.

Några ärenden som varit uppe i nämnden
har handlat om veterinärer som utfört försälj-

Har ni en aning om vad ni
skriver? Advokat Leissner
gick hårt fram med den för-
samlade skaran av ”djuris
doctores”.
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ningsbesiktning och inte angett att han eller
hon tidigare behandlat hästen. Det har varit
uppenbart att veterinären inte vetat var grän-
serna ska dras när det gäller sekretessen.

Matts Olof uttryckte klart och tydligt föl -
jande: att hålla sig till sanningen vid ett
intygsskrivande eller i ett vittnesmål är inte att
bryta tystnadsplikten. 

Peter Franzén, en av flera som varit med och
utformat den ”nya” intygsblanketten, påpekade
att Hästsektionen höll på med utformningen i
17 år (!) och att raderna med övriga upplys-
ningar var en stor stötesten på grund av oklar-
heterna kring just tystnadsplikten.

ENGELSMANNEN JEREMY MANTELL var kursens
stora dragplåster. Han är en väl meriterad häst-
praktiker och delägare i The Liphook Equine
Hospital, en stor hästklinik som bedriver såväl
ambulerande djursjukvård som hästsjukhus-
verksamhet. Jeremy har stor erfarenhet av häst-
besiktningar, pre-purchase examination, PPE.
Han har besiktigat alla typer av hästar och i alla

prisklasser ”den dyraste skulle säljas för 2,5
miljoner pund”, men han påpekade att det tar
precis lika lång tid och är exakt samma arbete
oavsett prisklass på hästen. Någon passade på
att fråga hur lång tid det tar för honom att göra
en normal PPE? Svaret blev i snitt en och en
halv timme och det kostar ungefär 200 pund.

Jeremy berättade lite om hur besiktnings -
proceduren utvecklats i England från att under
decennier handlat om ”sound” eller ”un sound”,
till den femstegsundersökning som en PPE
grundar sig på idag och som i slutändan ska ge
omdömet ”In my opinion the horse is suitable,
despite the abnormalities detected and obser-
vations made, for use as a …”. 

Det är en mycket viktig del i den engelska
besiktningen att veterinären tydligt delger upp-
dragsgivaren sin åsikt om vad han eller hon tror
om möjligheterna att den tilltänkta hästen
kommer att passa för det ändamål den är tänkt
för. Detta skiljer sig markant från många andra
länders sätt att utföra besiktningen i form av en
checklista där olika avvikelser från den normala
noteras. Den typ av besiktning som Jeremy
redogjorde för är utformad för att användas vid
ambulerande verksamhet. 

Jeremy underströk också hur oerhört viktigt
det är att kommunicera med uppdragsgivaren
innan man sätter igång för att förstå vilka för-
väntningar denna har på hästen.

– Påminn om att det alltid är riskfyllt att
köpa häst, sade Jeremy och tillade att en väldigt
vanlig fråga är ”hur länge kommer den här häs-
ten att hålla?”. 

– Det kan man aldrig svara på, vad som helst
kan hända. ”Rekordet” för min del är 18 minu-
ter. När besiktningen var klar slet sig hästen,
sprang ut på en väg och krockade med en bil. 

Att göra besiktningen i en viss ordning kan
vara värdefullt på flera sätt. 

– Om du har gått igenom hela proceduren
och sedan upptäcker att hästen är blind, ja, då
har du kastat bort en massa tid och energi i
onödan, sade Jeremy lite skämtsamt. 

När det gäller ID-kontrollen höjde han ett
varnande finger gällande importer från Stor -
britannien.

– Det finns 25 organisationer som utfärdar
hästpass, vilket är 24 för många. Hästpassen 
är värdelösa och ni kan i princip bortse från 
de papper som medföljer en häst från Stor -
britan nien. Och att göra identitetskontroll påJeremy Mantell var det stora dragplåstret på Hästsektionens vinterkurs.
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en irländsk häst kan sluta i att man hittar tre
olika chip.

MARGREET VOERMANS, ung välmeriterad
veterinär från Utrecht, beskrev det holländska
hästbesiktningssystemet som på flera sätt skiljer
sig från både det svenska och det engelska.

Margreet inledde med att skämta lite om
Sverige och alla regler och förbud som finns
här. 

– Vi holländare röker när och var – och vad
– vi vill, kör och parkerar där det passar och vill
vi ha en flaska vin till maten köper vi det, log
hon och visade en bild full med svenska för-
budsskyltar.

Men, när det gäller just hästbesiktning, så 
är svenskarna bra mycket mer lössläppta än
holländarna. Margreet redogjorde kort för det
holländska veterinärväsendet. Det finns 5000
veterinärer varav 500 är hästpraktiker. Det
finns också en omfattande hästavel med inrikt-
ning på export. Till skillnad mot det fria liv i
övrigt som Margreet beskrev i inledningen är
just hästbesiktning en hårt reglerad verksam-
het. Sedan 2001 måste den som vill besiktiga
hästar och få sina intyg accepterade finnas med
i ett speciellt register ”Equine Prepurchase
Veterinarians”. Sedan 2007 finns det efter önske -
mål från försäkringsbolagen, uppfödarna och
hästhandlarna en oberoende kommitté som
avgör vilka veterinärer som har rätt att behålla
det speciella ”certifikatet” som innebär att inty-
gen i princip inte ifrågasätts. 

I Holland är det som regel säljaren som 
anlitar veterinären och det finns en handbok
”Veterinaire keuring van het paard” med rikt-
linjer för hur en besiktning ska gå till, både vad
som ska göras och vilka krav som ställs på
utrymme och utrustning till exempel. Besikt -
ningen ska alltid göras på en klinik och alla
undersökningar måste ske på samma plats.

TILLBAKA TILL SVENSKA förhållanden. Inled -
ningsvis nämndes att brister i munhåleunder-
sökningen är ett återkommande ämne hos
ansvarsnämnden. Ove Wattle, Universitets -
djur sjukhuset, förklarade hur en fullständig
munhåleundersökning går till, något som flera
av de närvarande ansåg att man har små möj-
ligheter att utföra vid en ”vanlig” besiktning. 

– Med sederad häst, munstege och fokalt
ljus kan man se mycket. Använder man dess -

utom spegel kan man se ännu mer, sa Ove
Wattle. Han tyckte att den som undersöker
hästens munhåla utan dessa förutsättningar bör
gardera sig i intyget och notera att undersök-
ningen inte är fullständig.

MARGARETA UHLHORN, också hon från Uni -
ver sitetsdjursjukhuset, pratade bilddiagnostik
och behandlade en mängd frågeställningar
kring detta ämne. Hon inledde med att varna
för det hon populärt brukar kalla strålsnusk,
som till exempel onödigt långa exponerings -
tider ”för att de digitala bilderna blir bättre då”
eller att använda portabel röntgen utan att ta
reda på vad som finns på andra sidan väggen.
Hon uppmanade församlingen att läsa de nya
föreskrifterna från SSM, Strålsäkerhetsmyndig -
heten, som utkom samma dag som kursen

Margreet Voermans beskrev
det holländska systemet där
det bara är veterinärer med
speciell kompetens som får
sina intyg accepterade av till
exempel försäkringsbolagen.
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hölls. Margaretas föredrag var självklart mycket
bildmässigt med flera bra exempel på hur man
kan bli lurad att allt står bra till om det inte tas
tillräckligt många projektioner på samma
område. 

– Minst fyra bilder på en led annars blir man
stämd, sade hon och berättade att i USA spar
man inte på strålningen inför fullblodsauktio-
nerna, 32 bilder per häst. Margareta sa också att
man måste skilja på screening och diagnostik. 

ÖVRIGA SOM PRATADE på Hästsektionens vin-
terkurs var Evamari Lewin, Flyinge, som redo-
gjorde för de erfarenheter man gjort vid ett för-
sök att besiktiga tävlingshästar under ryttare.
Resultatet var övervägande positivt, men meto-
den rekommenderas enbart i högre klasser.
Susanna Sternberg-Lewerin, SVA, tog tillfället i
akt att ge aktuell information om bland annat
MRSA och slutligen fick tre ”försäkringsgub-
bar”, Johan Blix, Björn Sandgren och Lars
Dahl, ge respektive bolags synpunkter på sina
kollegers sätt att skriva intyg. Till 99,9 procent
litar man på landets hästpraktiker och häst-
branschen i landet är inte större än att de kan
se tydliga mönster i vem som anlitas beroende
på syftet med besiktningen. De berättade också
att bolagen samarbetar och lämnar uppgifter
till varandra angående tidigare skador om en
häst byter försäkringsgivare.  ■

”Slarva inte med strålskyddet”. En av utställarna 
på kursen hade med sig det senaste inom skydds-
modet. Margareta Uhlhorn hade modet att prova.

Intresset för intygsskrivning var stort, 150 hästpraktiker deltog i kursen.
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Ciklosporin A (CsA) är en kalci neu -
rinhämmare som alltmer framstår
som ett gott behandlings alternativ
vid flera immunmedierade sjukdomar
inom veterinärmedicinsk dermato -
logi. Sättet som CsA absorberas,
metaboliseras och elimineras på 
gör att det förekommer stora indivi-
duella variationer i behandlingssvar.
Författaren går bland annat igenom
verkningsmekanism, behandlings -
strategier och biverkningar i denna
litteraturstudie.

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

INLEDNING
Ciklosporin A, vanligen förkortat CsA,
är ett läkemedel som kan vara ett full-
gott alternativ till glukokortikosteroid-
behandling vid immunmedierade sjuk-
domar. CsA är en cyklisk peptid (Figur
1), som i början av 1970-talet isolerades
ur jordsvampen Tolypocladium inflatum
gams. CsA visade sig ha kraftigt häm-
mande verkan på immunförsvaret och
började användas inom humanmedici-
nen redan i slutet av 1970-talet för att
motverka organavstötning vid trans-
plantationer (47).

Peroral användning av CsA har under

senare år fått en allt större betydelse
inom veterinärmedicinsk dermatologi
(41, 45, 46, 48, 63, 67, 68, 72, 83, 84,
86, 87, 98, 102, 108, 109, 111, 125)
framför allt till hundar vid immunme -
dierade eller -relaterade hudproblem,
som atopisk dermatit (46, 67, 68, 72,
83, 84, 86, 87, 98, 102, 108, 109, 111)
och perianala fistlar (41, 48, 72). Det
har även använts vid andra immunme-
dierade hudsjukdomar hos både hund
och katt (45, 63, 102, 125) samt vid
systemiska immunrelaterade sjukdomar
hos hund (1, 5, 102, 103, 119).

Detta arbete är en litteraturstudie
med syfte att belysa hur substansen fun-
gerar på cellnivå, orsaker till individuella
skillnader i terapisvar, interaktioner med
andra substanser, behandlingsstrategier
vid olika immunmedierade hudsjuk -
domar och noterade biverkningar.

VERKNINGSMEKANISM PÅ 
CELLNIVÅ
CsA är en kalcineurinhämmare, vilket
innebär att det intracellulära enzymet kal-
 cineurin blockeras. Kalcineurin regleras
via ändringar i intracellulära kalcium hal -
ten, varför en ökning av kalciumhalten
aktiverar kalcineurin varpå signalsyste-
men i cellerna aktiveras (den ökade kal-
ciumhalten har orsakats av endogent
eller exogent stimuli). Då startar tran-
skriberingen (översättningen av DNA
till mRNA) av gener som producerar ett
flertal cytokiner och en cellreceptor
(CD40-liganden). Cytokinerna leder till
aktivering och/eller uppgradering av T-
och B-lymfocyter, makrofager, granulo-
cyter, eosinofiler, Langerhans celler,
mastceller och keratinocyter via kaskad-
och senfasreaktioner (105).

Kalcineurin finns i alla eukaryota

KATINKA ODHELIUS, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar.*
Handledare: Liss-Marie Langborg, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar,

Regiondjursjukhuset i Strömsholm, Djursjukhusvägen 12, 734 94 Strömsholm.

Litteraturstudie

Ciklosporin A, ett läkemedel inom 
veterinär dermatologi

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel
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FIGUR 1. Ciklosporin A är en cyklisk peptid som används bland annat som läkemedel
inom veterinärmedicinsk dermatologi. Bilden visar substansens tredimensionella kemiska
struktur.
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organismer, från jästsvampar till dägg-
djur. Hos däggdjur finns enzymet i
högst halt i hjärnan och i mindre nivåer
i fettvävnad, binjurar, benceller, hjärta,
lillhjärna, ryggmärg, njurar, lever, B-
och T-lymfocyter, lungor, luktbulb,
bukspottkörtel, moderkaka, blodplättar,
näthinna, tvärstrimmig och glatt mus-
kulatur, mjälte, testiklar, sperma, bräss
och sköldkörtel. På cellnivå finns kal-
cineurin i hög halt i cytoplasma, mito-
kondrier, cellkärnor, synaptosomer och
cytoskelett (105).

Immunmodulerande effekt
Hämningen av kalcineurin ger immun-
modulerande effekt på flera olika celler.
Bland annat hämmas produktionen av
cytokinerna interleukin 2–6, interferon
gamma, ”tumor necros factor-alfa, gra-
nu  locyte-monocyte colony-stimulating
factor” samt cellreceptorn CD40-ligan-
den (8, 13, 47, 113). De dermatologiskt
viktigaste effekterna är att befintliga,
vilande T-lymfocyter hämmas så att de
vare sig kan aktiveras eller öka i antal.
Redan aktiverade T-lymfocyter påverkas
inte (47, 50, 105). 

Vidare påverkas mastcellerna så att
deras förmåga till histamin- och prosta -
glandinutsöndring hämmas, liksom för-
mågan att infiltrera inflammationsom-
råden i huden (36, 50, 64, 107, 113,
115, 122). Eosinofilers uppreglering
och rekrytering till inflammationsreak-
tioner hämmas, liksom deras utsöndring
av granula (64, 78, 113). Antalet Langer-
 hans celler i epidermis nedregleras och
deras egen aktivering av lymfocyter
hämmas (64, 113). Keratinocyternas
förmåga till cytokinutsöndring sänks
(46, 64) och infiltrationen av IgE till
inflammationsområden i huden hämmas
(46, 112).

Hämningen av kalcineurin och de
därpå följande förändringarna är rever-
sibla (8, 105). Generellt är halveringsti-
den för CsAs eliminering i blod ungefär
19 timmar (65), men hur snabbt häm-
ningen av kalcineurin upphör beror på
när CsA försvinner ur affekterad cell.
Detta i sin tur beror på hur snabbt CsA
pumpas ut ur cellen (8, 81, 129), mäng-
den extracellulära bindningsställen (8,
47) och temperaturen i cellens omgiv-
ning (8, 60). 

I celler med ett högt antal membran-
bundna transportproteiner, glykoprotein
P, kan CsAs hämning av kalcineurin ha
upphört redan inom någon sekund.
CsA utövar då minimal eller ingen
effekt i cellen (8, 81, 129). Glyko pro tein
P kan uppregleras i antal och är mycket
viktiga faktorer vid exempelvis resistens
mot cytostatika hos tumörceller och
resistens mot antibiotika hos methicillin-
resistenta Staphylococcus aureus, MRSA
(81, 129).

Temperaturberoende rörelse av CsA
Vid in vitro-studier har man sett att
hämningen orsakad av CsA reverseras
mycket snabbt vid 37˚C, men inte alls
vid 4˚C. Vid febertillstånd kan därmed
effekten av CsA minska och vid hypo-
termi kan den öka. Denna temperatur-
beroende rörelse av CsA bör man vara
medveten om framför allt vid kontroll
av CsA-nivåerna i blodet eftersom CsA
vid temperatursänkning (från kropps-
temperatur till rumstemperatur) rör sig
från plasma in i erytrocyterna. Efter två
timmar i rumstemperatur har den
ursprungliga plasmanivån av CsA sjun-
kit med cirka 50 procent (8, 60).

Andra exempel på kända kalcineurin-
hämmare är takrolimus, sirolimus och
everolimus (65).

Sämre immunförsvar men bättre
hudläkning
CsA uppges inte hämma hematopoesen
eller fagocytfunktionen (64, 65) men
ger en viss hämning av antigenpresenta-
tionen, neutrofilernas förmåga att fästa
till endotelväggar, aktiviteten av natural
killers samt tillväxten och differentie -
ringen av B-lymfocyter (113, 118).
Detta kan innebära att en individ under
pågående CsA-behandling får sämre
immunförsvar med generellt ökad infek-
tionsrisk (91, 97) men även att vacci-
nering med levande vaccin kan vara
verkningslös (64).

CsA har visat sig ha en uppreglerande
effekt av produktionen av cytokinen
transforming/tumor growth factor-beta,
TGF-ß, som är kraftigt immunsupp -
rimerande. Uppregleringen av TGF-ß
leder till ökad fibrotisering, vilket anses
utgöra en viktig faktor för hudens för-
måga till läkning (Figur 2). CsA försäm-

rar alltså inte hudens läkning, vilket är
en markant skillnad mot behandling
med glukokortikosteroider (46). TGF-ß
har dessutom i sig självt liknande
immunmodulerande verkningsmeka-
nism som CsA men med ungefär 10 000
gånger kraftigare effekt. TGF-ß anses
därför vara en viktig mediator till några
av de immunmodulerande och toxiska
effekter som systemiskt administrerad
CsA kan ge upphov till (47).

UPPTAG, METABOLISM OCH
UTSÖNDRING
Biologisk tillgänglighet
CsA är en cyklisk peptid vilket innebär
att den har en sluten ringformation av
atomer där elva aminosyror ingår.
Molekylen är stor och lipofil, där den
senare egenskapen gör att CsA snabbt
absorberas över cellmembran och distri-
bueras till många vävnader i kroppen
(47, 60, 77, 128). Hos däggdjur är bio-
tillgängligheten låg trots att molekylen
absorberas snabbt över cellmembranen. 
Hos hund varierar biotillgängligheten
mellan 20–35 procent efter oralt intag,
vilket beror på flera faktorer. Till dessa
hör molekylens upptag i tarmarna som
motverkas av där lokaliserade, membran-
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FIGUR 2. En individ under pågående CsA-
behandling får sämre immunförsvar men
även en stimulans av TGF-ß som leder till
ökad fibrotisering och bättre hudläkning.
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bundna transportproteiner, glykoprotein
P, (28, 81, 91, 96) och nedbrytande
enzymer, CYP 3A4 (90, 91, 92, 96,
128, 131). Andra faktorer är molekylens
storlek och låga vattenlöslighet (47),
individens tarmperistaltik (102, 112),
individens utsöndrade gallsyror i sam-
band med intaget av CsA (46, 64, 124)
och beredningsform av CsA (2, 7, 14,
46, 58, 64, 112, 130).

CsA förekommer dels i vegetabilisk
beredning med majsolja (alternativt oliv-
olja) som ingående substans, exempelvis
Sandimmun® (65), dels som mikro -
emul sion, exempelvis Atopica vet® (64).
Hos hund blir biotillgängligheten cirka
20 procent om CsA ges i form av vege-
tabilisk beredning och cirka 35 procent
om det ges som mikroemulsion (2, 7,
14, 46, 58, 64, 112, 130). Denna varia-
tion förklaras med att CsA i vegetabilisk
beredning måste emulgera i tarmen med
gallsyror och pankreasenzymer för att
kunna absorberas över tarmepitelet,
medan mikroemulsionen kan absorbe-
ras direkt (15, 112). 

ABSORPTION
CsA transporteras över cellmembranen
– ut från cellerna, mot koncentrations -
gradienten – av de membranbundna,
aktiva (energikrävande) transportprotei-
nerna glykoprotein P, vanligen förkortat
PgP (Figur 3). De är bland annat loka -
liserade till cellmembran i blodhjärn -
barriär, blodcerebrospinalbarriär, hjärta,
tarmar, lever, gallblåsa, moderkaka, köns-
organ, njurar och vita blodkroppar (91,
92, 96, 99, 129). Eftersom de fångar
upp CsA på insidan av cellmembranen
och pumpar ut det igen begränsas
absorptionen via tunntarmarnas epitel-
celler, inträdet och ackumuleringen i
CNS, passagen över placenta, proximala
tubuliceller, hepatocyter, lymfocyter
med flera celler. Kroppen skyddas däri-
genom mot intoxikation (81, 96, 99,
129).

CsA är ett av många ämnen som
pumpas ut ur celler av PgP och dessa
ämnen kallas gemensamt för PgP-sub-
strat (81). Dessa substrat kan ha helt
olika uppbyggnad, med helt skilda verk-
ningsmekanismer, varför man säger att
PgP har bred substratspecificitet. Ytter -
ligare exempel på PgP-substrat är keto-

konazol, dexametason, aldosteron, mor-
fin, lidokain, cimetidin, omeprazol,
kinidin, digoxin, fenobarbital, tetracyk-
lin, vissa fluorokinoloner, erytromycin,
med flera läkemedel, och ämnen som
grapefruktjuice, rött vin, johannesört,
pepparmintsolja och vitamin E. Kon ti -
nuerlig forskning visar att allt fler sub-
stanser visar sig vara PgP-substrat (6, 8,
16, 19, 25, 31, 76, 81, 96, 99, 129).

PgP uttrycks i olika stort antal i krop-
pens olika organsystem. Antalet är
mycket högt i hjärnans vaskulära endo-
tel celler (som utgör del i blodhjärnbar-
riären), relativt högt i tarmarnas epitel-
celler och mycket lågt i T-lymfocyterna,
liksom i leukocyter generellt (8, 25). I
kärlfattiga miljöer, som i hud, hinner
därför CsA utöva hämning på T-lymfo-
cyternas kalcineurin under lång tid
eftersom det både tar lång tid att pumpa
ut substansen ur cellerna och det finns
få extracellulära bindningsställen dit
CsA kan binda. När T-lymfocyterna

befinner sig i vävnad med riklig blodför-
sörjning kan hämningen av kalcineurin
upphöra relativt snabbt – trots lågt antal
glykoprotein P  – på grund av att det
finns riklig mängd extracellulära bind-
ningsställen i form av erytrocyter och
lipoproteiner (8, 25, 47).

Rasskillnader
Det finns rasskillnader i hur mycket 
PgP som uttrycks, vilket är extra tydligt
hos collie med närbesläktade raser där
det förekommer en mutation i MDR1-
genen (multidrugresistance-gene 1), som
kodar för PgP typ 1 vilka finns i blod-
hjärnbarriären (Figur 4). En heterozygot
individ kan uttrycka PgP 1, men oftast i
mindre mängd än andra raser, medan en
homozygot individ helt saknar PgP 1. I
båda fallen är blodhjärnbarriären ofull-
ständig, men i olika hög grad (76, 91).
Det mest kända PgP-substratet är iver-
mectin och det har orsakat toxikos hos
collierelaterade raser även i mycket låga
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FIGUR 3. Teoretisk tredimensionell uppbyggnad av PgP. CsA transporteras över cellmem -
branen av de membranbundna transportproteinerna. Bilden är modifierad från ett original
av Loris G Baggetto, med tillstånd från tecknaren.
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doser (76). Även på human  sidan har
man upptäckt etniska skill nader i
uttryck av PgP, vilket innebär att olika
etniska grupper har olika hög känslighet
för PgP-substrat (24).

CsA kan utöva neurologisk effekt på
mer än ett sätt, vilket tas upp under av -
snittet biverkningar. Observera att alla
PgP-substrat kan ackumuleras i CNS
när PgP saknas eller finns i mindre
mängd än normalt eller har hämmats.
Det är inte alla som har neurotoxisk
effekt, vilket dock är fallet med CsA (9,
30, 48, 64, 118).

Hos hund hämmas inte uttrycket av
PgP i njurens tubulära celler vid lång-
tidsbehandling med CsA, därför sker
inte en ackumulering av CsA i njurarna
ens vid längre behandlingar, vilket är fal-
let hos människa och råtta (23, 46).

PgP-hämmare
CsA är i sig en PgP-hämmare, vilket
innebär att CsA hämmar proteinet när
det transporteras av det. Om andra PgP-
substrat distribueras till en individ som
behandlas med CsA kan dessa substrat
absorberas och ansamlas i större mängd
än normalt (28, 81, 91, 96). En individ

som behandlas med digoxin får följakt-
ligen högre koncentration av digoxin,
både i blodet och i målorganet hjärtat,
med risk för intoxikation och biverk-
ningar (28). 

Ketokonazole är ett annat exempel på
PgP-hämmare, som liksom CsA dess -
utom metaboliseras av samma enzym-
system, CYP 3A4. När dessa PgP-substrat
ges samtidigt ökar halterna markant av
både CsA och ketokonazole i individen
(20, 21, 53, 75, 94). 

Grapefruktjuice är också en PgP-
hämmare och i ett flertal studier har
intag av relativt små mängder gett ökad
absorption av CsA och andra PgP-sub-
strat hos både människa och hund. Det
behövs kontrollerade studier innan till-
skott med grapefruktjuice kan ges till
hund för att sänka dosen CsA vid
behandling av immunrelaterade hud-
sjukdomar (6, 16, 19, 31, 46).

PgP-inducerare
PgP-inducerare är ämnen som ökar
uttrycket av PgP i cellmembranen och
gör att PgP-substrat transporteras ut ur
cellerna i större mängd än normalt, var-
vid effekten av substratet minskar. Två

exempel på PgP-inducerare är rifampi-
cin och johannesört, varför dessa ämnen
bör undvikas vid behandling med PgP-
substrat eftersom absorptionen av ämnet
minskar och behandlingssvikt kan upp-
stå (25, 81).

DISTRIBUTION
Oralt tillförd CsA distribueras i olika
kon centration till kroppens organ.
Exem pelvis är koncentrationen av CsA 
i huden efter peroralt intag ungefär tio
gånger större än i blod hos däggdjur, 
vilket förklarar dess goda immunmo -
dulerande effekt vid dermatologiska 
in flam mationer även vid låga doser (60,
101, 110, 112).

I blodet fördelas CsA så att cirka 50
procent återfinns i erytrocyter, 4–9 pro-
cent i lymfocyter, 5–12 procent i granu-
locyter och resten i plasma, där det till
90 procent är bundet till lipoproteiner
(60, 65). Det förekommer naturligt en
låg passage av CsA över blodhjärnbarriä-
ren, BBB, och blod-cerebrospinalvätske-
barriären, BCSFB, men med hjälp av
PgP pumpas medlet tillbaka över
respektive barriär till blodbanan igen
(34, 91, 96, 114, 129). Hos hund är
koncentrationen i CSF 1/10–1/100
lägre än i blodet, även när substansen
ges intravenöst i höga doser (46, 112). 

CsA har hög affinitet för fettvävnad
och ansamlas där, men när vävnaden är
mättad börjar CsA diffundera ut till blo-
det igen varvid blodkoncentrationen av
CsA stegras. Efter en längre tids behand-
ling bör därför dosen CsA sänkas, oav-
sett behandlingssvar, för att undvika
biverkningar. Den initiala dagliga dose -
ringen bör definitivt inte överskrida 90
dagar, men nedtrappningen startar van-
ligtvis mycket tidigare (60, 77).

Generellt har CsA dålig penetrans när
det appliceras topikalt på huden, vilket
förklaras av dess storlek och lipofila
egen skaper, som gör det svårt för sub-
stansen att röra sig från lipofila stratum
corneum till djupare liggande, hydrofila
epidermis (40, 101, 112). Positiva resul-
tat har dock uppnåtts med topikal CsA
i koncentrationer om 0,5–2 procent hos
råtta med inducerad alopecia areata, AA
(126) och hos hund med perianala fist-
lar (46). Det finns en typ av kalci neu rin-
hämmare, takrolimus, som har mycket
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FIGUR 4. Det finns rasskillnader i hur mycket PgP som uttrycks, vilket är tydligt hos collie
med närbesläktade raser som är extra känsliga för CsA-behandling.
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god penetrans över huden vid topikal
användning. Den finns i Sverige under
namnet Protopic®, i koncentrationer
om 0,03–0,1 procent. Goda resultat har
uppnåtts vid användning av Protopic®

0,1 procent vid lokala former av atopisk
dermatit (10, 69) (Figur 5), discoid lupus
erythematosus och pemfigus erythema-
tosus (39).

METABOLISM OCH UTSÖNDRING
Cytokrom P450 är benämningen på 
ett enzymsystem involverat i metabolise -
ringen av många olika ämnen hos dägg-
djur. Inom cytokrom P450-systemet är
det enzymfamiljen CYP 3A4 som meta-
boliserar CsA, framför allt genom hyd-
rolyseringar (fas I-oxidations-reaktio ner)
och demetyleringar (6, 19, 73, 91, 92,
112, 128, 131). Under senare års forsk-
ning har det framkommit att de flesta av
de ämnen som metaboliseras av CYP
3A4 också aktivt transporteras av PgP
(81, 91). CYP 3A4 finns i relativt stor
mängd i tarmväggen i nära anslutning
till PgP varför en viss metabolisering av
CsA sker redan vid absorptionstillfället,
men största andelen CYP 3A4 finns i
levern och det är där den huvudsakliga
nedbrytningen sker. Det bildas upp till
25 metaboliter, varav de flesta saknar
farmakologisk aktivitet (34, 46, 65, 73,
112, 114), men det har visat sig att
metaboliten AM1, tidigare kallad M17,
har tydlig immunsuppressiv effekt och
den utgör huvuddelen hos människa
medan mängden hos hund endast är en
tiondel av den humana fraktionen
(112). CsAs metaboliter utsöndras
fram för allt via gallan hos däggdjur (60,
77, 97, 112) medan endast en mindre
del, 1–10 procent, utsöndras via njurarna.
Då är under en procent i oförändrad
form (46, 60, 65, 77, 97, 112).

CYP 3A4 varierar i mängd mellan
individer, varför även dessa enzymer har
betydelse för individuella skillnader i
behandlingssvar (77, 112, 118).

CYP 3A4-hämmare
CYP 3A4 hämmas av de ämnen de
metaboliserar – liksom PgP hämmas av
de ämnen de transporterar – varför kon-
centrationen av CsA kan öka efter en
tids behandling. För att undvika biverk-
ningar är detta ytterligare en anledning

till att trappa ned dosen ett tag efter
insatt behandling (81, 91). Exempelvis
metaboliseras både ketokonazol och
CsA av CYP 3A4 och eftersom båda
dessutom är PgP-substrat måste en sam-
tidig behandling med dessa preparat för-
anleda sänkning av doserna hos båda.
CsA-dosen bör sänkas med mellan hälf-
ten till tre fjärdedelar av rekommenderad
dos eftersom CsA-intoxikation bland
annat kan ge upphov till neurotoxicitet
(20, 21, 53, 75, 94, 96). Ketokonazol -
dosen bör också sänkas eftersom lever-
svikt annars kan uppstå.

CYP 3A4-inducerare
CYP 3A4 induceras, liksom PgP, av
johannesört och rifampicin, varför meta-
 boliseringen blir snabbare och effekten
av medlet sämre om dessa ämnen ges
samtidigt (25, 81).

BEHANDLINGSSTRATEGIER VID
OLIKA SJUKDOMAR
I ett flertal kliniska studier har en
mikroemulsion av CsA använts vid
behandling av atopisk dermatit och
perianala fistlar hos hund samt vid
andra immunmedierade sjukdomar hos
både hund och katt. Behandlings resul -

taten är homogena mellan studierna
men varierar kraftigt mellan olika sjuk-
domar, se Tabell 1. Enstaka fallrapporter
där CsA har använts tas upp i Tabell 2.
De doser som anges avser mikroemul-
sionen av CsA, Atopica vet®, vid giva två
timmar före eller efter födointag. (1, 5,
13, 14, 20, 21, 33, 41, 44–46, 48, 53,
63, 64, 67, 68, 72, 79, 80, 83-87, 94,
98, 102–104, 108, 109, 111, 119, 125)
Dess verksamma substans har isolerats
ur svampen Beauveria nivea (64).

Användning av glukokortikosteroider
ger ofta ett snabbare behandlingssvar än
CsA vid ett flertal dermatologiska pro-
blem, medan CsA normalt ger klinisk
effekt först efter två till fyra veckor. Det
är viktigt att poängtera tidsaspekten för
att få djurägarna att fullfölja kuren, samt
att informera dem om att samtidigt
födointag vid CsA-giva ytterligare kan
förlänga tiden till terapisvar. CsA-
behand ling har i jämförelse med gluko-
kortikosteroider en fördel i att patienten
kan bli helt symtomfri, samt att vissa
individer inte heller får återfall efter
avslutad kur.

Vid all CsA-behandling är det viktigt
att efter en tid trappa ned doseringen 
för att undvika biverkningar. Nedtrapp -
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FIGUR 5. Goda resultat har uppnåtts vid användning av Protopic® 0,1 procent vid lokala
former av atopisk dermatit, som här pododermatit med malasseziainfektion.
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Behandlad Doseringsregim Resultat i Bedömning av Förslag på kombinations-
sjukdom CsA genomförda studier klinisk effekt behandling och alternativ 

behandling (utom kortison)

Tabell 1. BEHANDLINGSSTRATEGIER VID OLIKA HUDSJUKDOMAR, ENLIGT ARTIKLAR OCH STUDIER. VAD = VAR ANNAN DAG.

Atopisk dermatit, 
AD
Hund

Atopisk dermatit,
AD 
Katt

Perianala fistlar, PFi

Sebaceuos adenit,
SA

Eosinofilt granulo-
matöst komplex 
Katt

Pemfigus foliaceus
och pemfigus 
erytematosus

Schäferpyo-dermi,
Metatarsala/
-carpala fistlar

5 mg/kg: dagligen i 
cirka 4 v,
nedtrappning till VAD 
i 2–4 v när symtomen
avtagit, därefter var 3:e
till var 4:e d i ytterligare
2–4 v. 

5 mg/kg/d i 3–4 v 
därefter 3 mg/kg 
var annan till var 3:e d. 
Alternativt 25 mg/katt/d
initialt därefter VAD.

2–10 mg/kg
Lägre dos 2 ggr/d
Högre dos (5–10) 
1 gång/d 
Ofta behövs 16–24 v
behandling.

5 mg/kg/d i upp till 
1 år.

5–14 mg/kg/d i 4–12 v.
Nedtrappning: VAD till
var 4:e dag kan prövas
för symtomfrihet.

5–10 mg/kg/d
Varierande tid.

2–5 mg/kg: lägre dos 
2 ggr/d, högre dos 1
gång/d i 4 v, nedtrapp-
ning till 2–3 ggr/v i 
varierande tid.

Generellt mycket god 
effekt. Enstaka individer
(i flera olika studier) 
symtomfria ännu ett år
efter avslutad studie.

Generellt god respons

Förbättring ofta efter 1 v.
Symtomfrihet efter
16–24 v, vilket kan hålla 
i sig i perioder >1 år.
Kompletterande kirurgi
kan behövas i enstaka
fall. Exstirpera då även
analsäckarna*. 

Förbättrad pälskvalitet
hos de flesta. 
Bättre effekt ju tidigare 
i sjukdomsförloppet 
behandling insatts

God klinisk respons vid
eosinofila plaque och
granulom.
Sämre effekt vid 
indolenta ulcera.
Vid klinisk respons 
behövs oftast underhålls-
dos VAD – var 4:e d.  

Systemisk användning 
av CsA rekommenderas
inte på grund av mycket
varierande effekt – 
oftast dålig effekt.

Mycket god klinisk 
effekt.
Vissa individer symtom-
fria ännu 1 år efter 
av slutad behandling.

Grad av erytem, lichenifie -
ring och excoriation på en
skala 0 (inga) till 3 (grava)
på upp till 40 olika ställen
på kroppen.
Grad av klåda på skala.
0–10, ägaren för dagbok.

Grad av erytem, lichenifie -
ring, excoriation, alopeci
och avbrutna hårstrån.
Grad av klåda 0–10.

Grad och utbredning av
fistlar och smärta.
Grad av smärta och besvär
vid defekation.

Grad av mjällbildning, 
återväxt av hår, mängd 
hårfollikelpluggar och
mängd sebaceousa körtlar
(biopsi).

Grad och utbredning av
plaque, granulom och 
ulcera.

Grad och utbredning av 
vesikler, pustler, erytem,
alopeci, erosion och krus-
tor samt ev hyperkeratos
av t ex trampdynor.

Grad och utbredning av
fistlar.

Ev i kombination med ketokona-
zole: CsA 0,5–1 mg/kg 2 ggr/d +
ketokonazole 1,25– 5 (10) mg/kg
1gång/d. Lägre dos CsA vid högre
ketokonazole & tvärtom.
Undvik dos inom parentes (för -
fattarens anm). Kombinationen
inte rekommenderad av Novartis,
tillverkare av Atopica vet.

Protopic® 0,1 % kan användas på
fokala lesioner med god effekt.

Optimmune® är inte till fullo 
undersökt men kan prövas fokalt.

Kombinationsterapi inte fullstän-
digt undersökt.

Protopic® inte undersökt på katt.

Ev i kombination med ketoko -
nazole: se AD för hund.

Protopic® 0,1% eller
Optimmune® 0,2 %, kan börja 
användas lokalt någon gång
under CsA-behandlingen, för 
att gradvis ersätta systemisk 
CsA-behandling helt. 

Propylenglykol lokalt
Fria fettsyror (omega 3 och 6)
Phytosphingosine
Medicinska bad 
Retinoider el syntetiskt vit A.

Kombinationsterapi inte till fullo
undersökt.

Protopic® och Optimmune® inte
undersökt i studier av katt med
plaque och granulom.

Protopic® 0,1 %, kan med fördel
användas vid lokal form av pem -
figus. Även Optimmune® 0,2 %
kan prövas. 

Kombination med ketokonazole
har endast gett ökad andel 
biverkningar.

Kombinationsterapi med ketoko-
nazole inte utprövat. 

Nicotinamid + tetracykliner

* Personligt meddelande Elisabeth Hernblad, 2008.
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ningen kan ske genom ökat intervall
mellan givorna eller genom sänkning av
daglig dosering. Ingen signifikant skill-
nad har påvisats mellan ökat intervall
eller sänkt daglig dos avseende klinisk
effekt eller frekvens biverkningar hos de
behandlade djuren. I de flesta studier
angivna här förespråkas ett förlängt
intervall eftersom det anses underlätta
för djurägaren. En daglig dosering ges
tills klinisk effekt ses, därefter minskas
dosen till varannan dag i två till fyra
veckor, sedan till var tredje dag i två till
fyra veckor, för att sänkas till var fjärde
dag om möjligt.

Om nedtrappning istället sker med
minskad daglig dos, bör den sänkas med
50 procent, till 2,5 mg/kg/dag, i två till
fyra veckor och vid fortsatt god effekt
sänkas ytterligare, till 1,25 mg/kg/dag.
Det är viktigt att påbörja en nedtrapp-
ning även om patienten inte är helt sym-
tomfri, men den måste ha visat någon
form av terapisvar. Som tidigare nämnts
bör den initiala, dagliga behandlingen
inte överskrida 90 dagar på grund av
ackumulationen i fettvävnaden och
hämningen av CYP 3A4 (13, 46, 60,
67, 68, 72, 77, 81, 83, 84, 86, 87, 91,
98, 102, 108, 109, 111).

En behandlingsperiod fortgår vanligt-
vis i tre–sex månader, där den kortare
tiden är att föredra från biverkningssyn-

punkt men den längre kan behövas för
att uppnå symtomfrihet. Hos vissa ato-
piker kan behandlingen behöva fortgå
kontinuerligt (37, 46, 64, 84, 87, 98,
101, 108, 109, 111, 112, 125).

Bättre effekt vid tidig behandling
I ett flertal kliniska studier har bättre
klinisk effekt setts ju tidigare i sjuk-
doms förloppet CsA-terapi påbörjades,

exempelvis vid behandling av perianala
fistlar (46, 72, 102) och sebaceous adenit
(63) (Figur 6). En studie av sebaceuos
adenit påvisade att ungefär hälften av
behandlade individer hade hög regene-
ration av sebaceusa körtlar vid hårfollik-
larna under behandlingstiden och den
enda gemensamma faktorn för detta var
tidigt insatt behandling, medan ingen
korrelation med kön, ålder eller ras
kunde ses. Det finns indikationer på att
enstaka patienter efter en kur på cirka
ett år kan bli helt symtomfria, både kli-
niskt och histologiskt, utan episoder av
återfall (63). Detta är dock inte verifie-
rat ännu, och eftersom vissa individer
har perioder av total symtomfrihet även
utan behandling (personligt meddelande,
Craig Griffin, 2006) kan det ha varit en
bidragande faktor till det goda resultatet
i denna studie.

Vid vissa immunmedierade sjukdomar
har CsA haft dålig effekt, exempelvis vid
Systemisk Lupus Erythematosus, SLE.
Ett abnormt ökat uttryck av CD40-
liganden på T-lymfocyter och mono -
cyter anses göra dessa celler resistenta
mot kalcineurinhämmare. Pemfigus -
sjuk  do mar verkar inte heller behand-
lingsbara med CsA, men det är ännu
inte känt vilka specifika faktorer vid
dessa syndrom som gör att kalcineurin-
hämmare i stort sett saknar effekt (54).
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Behandlad sjukdom Doseringsregim Klinisk effekt

Tabell 2. YTTERLIGARE EXEMPEL PÅ HUDSJUKDOMAR DÄR SYSTEMISK CSA-BEHANDLING PRÖVATS. 
FALLRAPPORTER. VAD = VAR ANNAN DAG.

Kronisk furunkulos 
tassar, 4 hundar.

Generaliserad idiopatisk
steril nodulär pannikulit,
ISNP, 2 hundar.

Sterilt pyogranulomatöst
syndrom, 2 hundar.

Dirty face syndrome,
perser, 1 katt.

Erythema multiforme, 
1 hund.

3–5 mg/kg/d i 4–6 v.
Successiv nedtrappning till
0,33–1,33 mg/kg/d eller VAD.

5mg/kg: dagligen i 3–5 v.
VAD i 2–4 v, 
var 3:e d i 2–4 v.

5–7 mg/kg/d i 42 d.

5 mg/kg/d i 45 d, därefter 
5 mg/kg VAD.

5 mg/kg/d.

Viss klinisk respons, dock upp -
nåddes inte symtomfrihet.

Total symtomfrihet ännu 6 mån
efter avslutad behandling.

Symtomfrihet i upp till 6 mån.

Symtomfrihet.
Behandlingen kunde inte avslutas.

God respons.
Ingen uppgift om när behand-
lingen avslutades eller hur länge
symtomfri.

FIGUR 6. I ett flertal kliniska studier har bättre klinisk effekt setts ju tidigare i sjukdomsför-
loppet CsA-terapi påbörjades, exempelvis vid sebaceous adenit (bilden).
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I en studie av CsA-behandling hos
hundar med atopisk dermatit kunde det
inte påvisas sänkta halter av IgE i huden
trots 21 dagars terapi med 5 mg/kg/dag
(17). Detta har lett till teorin att intra-
dermalt allergitest skulle kunna utföras

strax efter påbörjad kur, men det är
ännu inte konfirmerat och kräver ytter-
ligare kliniska studier (46).

BIVERKNINGAR
Det finns många biverkningar doku-

menterade vid behandling med CsA
(Tabell 3) men hos hund och katt är
andelen allvarliga biverkningar mycket
låg vid de doser som används vid der-
matologiska sjukdomar. Det är dock
viktigt att vara observant för att upp-

➤
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* Personligt meddelande Staffan Härdelin, Novartis Animal Health, 2006.

Biverkan/ Förekomst Övergående Åtgärd Livshotande
följdverkan

Tabell 3. BIVERKNINGAR NOTERADE VID SYSTEMISK BEHANDLING MED CSA HOS HUND OCH/ELLER KATT

Kräkning och diarré

Infektioner

Gingival hyperplasi/
hypertrofi

Diabetes mellitus

Hirsutism

Gingival hypertrikos

Nefrotoxicitet

Förhöjt blodtryck

Hemolytiskt uremiskt
syndrom

Hepatotoxicitet

Neoplasi

Ofrivilliga skakningar
och beteendeföränd-
ringar.

Hälta

Vanligt

Vanligt

Vanligt

Relativt ovanligt

Relativt ovanligt

Mycket ovanligt

Ovanligt

Mycket ovanligt

Mycket ovanligt hos
katt.
Inte noterats hos hund.

Mycket ovanligt hos
hund och katt vid
singelbehandling.
Förekommer vid kombi-
nationsbehandling.

Ovanligt hos katt och
mycket ovanligt hos
hund.

Ovanligt

Ovanligt

Ja, ofta även utan 
åtgärd.

Nej

Ja, om behandlingen 
avbryts, tar cirka 3–6
veckor.

Eventuellt, om CsA-
behandlingen avbryts. 

Ja, om CsA-behand-
lingen avbryts.

Ja, vid avbruten behand-
ling.

Ja, i de fall renal fibro -
tisering inte uppstått.

Ja, i de fall renal fibro -
tisering inte uppstått.

Osäkert

Ja, om CsA-behand-
lingen avbryts.

Nej

Eventuellt kvarstående
besvär även vid åtgärd.

Ja, vid åtgärd.

Ge CsA med föda 
i någon/några veckor*.

Adekvat antimikrobiell behand-
ling. Vid allvarliga infektioner 
bör behandlingen avbrytas och
ev återupptas senare.

Byt till lokal användning av 
CsA/ takrolimus vid PFi och 
lokala former av DLM, AD och 
PE så snart som möjligt.

Avbryt CsA-behandlingen.
Eventuellt måste insulin ges.

De flesta ägare upplever detta
som positivt. Avbryt behand-
lingen när så inte är fallet.

Avbryt CsA-behandlingen så
snart som möjligt.

Avbryt behandlingen direkt för
att minimera ytterligare skador.

Avbryt behandlingen direkt.

Avbryt behandlingen direkt.

Avbryt behandlingen direkt.

Avbryt behandlingen direkt.

Avbryt behandlingen direkt.

Ge NSAID samt avbryt behand-
lingen med CsA snarast.

Ovanligt

Ovanligt.
Fatala fall av toxoplasmos
har förekommit.

Ovanligt

Ovanligt vid åtgärd.

Nej

Nej

Ja

Potentiellt 

Ja

Potentiellt

Ja

Potentiellt

Nej
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täcka biverkningar i tid så att behand-
lingen kan avbrytas alternativt justeras
innan djuret skadas (4, 11, 14, 21, 22,
26, 29, 39, 46–49, 59, 60, 63, 64,
67–69, 72, 74, 75, 79, 82–84, 86, 87,
98, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 118,
120, 123, 127, 130).

Vid användning av CsA ökas den 
toxiska potentialen av redan njurtoxiska
substanser, exempelvis aminoglykosider
och trimetoprim-sulfonamid (46, 64,
91), eftersom CsA ger sänkt genom-
blödning av njuren och sänkt glomeru-
lär filtration. Detta sker genom generell
aktivering av det sympatiska autonoma
systemet samt genom kärlkontraktion
framför allt i njurens arterioler via 
aktiverat renin-angiotensin-aldosteron-
system, RAAS. Hund och katt är dock
inte lika känsliga för detta som männi-
ska och utvecklar sällan tecken på nefro-
toxicitet (23, 64, 106).

Minskad insulinfrisättning
Hos hund (4, 51, 120), gris (22), män-
niska (26, 49), mus (82) och råtta (26)
ger CsA en minskad insulinfrisättning
från pankreas, dels genom att hämma
bildningen av insulin, dels genom att
hindra mitokondriernas normala per-
mea bilitet i ß-cellerna i pankreas och
därmed hämma utsöndringen av redan
bildat insulin (4, 22, 26, 49, 51, 82,
120). Katt verkar inte vara lika känslig
för denna effekt av CsA (77). De allra
flesta individer undergående behandling
med CsA 5 mg/kg/dag eller lägre, blir
inte affekterade av den minskade insulin-
frisättningen om de har normal glukos -
halt och adekvat diet (46, 64). Vid
högre doseringar av CsA, 20 mg/kg/dag,
har man hos hund, förutom nedsatt
produktion och utsöndring av insulin,
dessutom sett perifer resistens mot insu-
lin (120) samt förlust av funktionella
beta-celler i pankreas (4). Detta är ett
observandum vid användning av andra
PgP-substrat vid CsA-terapi, eftersom
CsA-nivån kan bli högre än vid behand-
ling som enskilt preparat (28, 81, 91,
96).

Kombinationsbiverkningar
Ketokonazol i kombination med CsA
ger ökade blodkoncentrationsnivåer av
CsA, ibland långt över 300 ng/ml, med

ökad risk för biverkningar inklusive
neurotoxicitet (79). Det är dessutom
viktigt att komma ihåg att långtidsan-
vändning av ketokonazol hos hund kan
ge både färgförändring av pälsen och
katarakt (18) samt hos alla däggdjur
även vid kort tids behandling ge upphov
till levertoxicitet (66).

Hirsutism och neoplasi
Den anagena fasen i hårtillväxten indu-
ceras av CsA, vilket initialt leder till en
fällningsperiod – när de nya hårstråna
knuffar ut de gamla – följt av en syn-
kroniserad pälstillväxt med hämmad
katagen fas. Hirsutism är resultatet med
tjockare päls, vilket många djurägare
upplever som förbättrad klinisk bild
även om pälskvaliteten ofta är annorlunda
(63, 64, 72, 74).

Det finns ett flertal faktorer hos CsA
som kan ge upphov till neoplasi: den
ökade produktionen av TGF-ß (47), 
det nedsatta immunförsvaret med sänkt
förmåga att kontrollera karcinogena
agens (14) samt direkta DNA-skador
(130). Tumörer som påvisats hos katt och
människa är adenokarcinom i lungor
och lever, plattepitelskarcinom, ”transi-
tional cell carcinoma”, malignt lymfom
och elakartad rundcellskarcinom (12,
14, 130). Hos hund har enstaka fall av
plattepitelskarcinom, papillom och
malignt lymfom dokumenterats (12,
14, 127).

Övriga biverkningar
CsA-relaterade neurologiska symtom
kan dels bero på att CsA är toxiskt för
gliaceller och inducerar apoptos (cell-
död) av oligodendrocyter och neuron 
i CNS (9), dels att CsA kan orsaka
hypo magnesemi (64), hypokolesterolemi
(118), hypertension – dock ovanligt hos
hund och katt – med påföljande ökat
intrakraniellt tryck (9) samt ökad pro-
duktion av kväveoxid i endotelcellerna i
hjärnan (30). Behandlingen bör genast
avslutas om patienten utvecklar skak-
ningar, kramper, rörelsestörningar, letargi
och beteendeförändringar (48, 118).
Kalcineurin-inhibitor pain syndrome,
CIPS, är en biverkan som upptäckts på
humansidan, med uppkomst av en kraf-
tig symmetrisk smärta i nedre extremite-
terna (43). Scintigrafi påvisar symme t -

risk hyperperfusion, hypervaskularitet
och hypermetabolism, och MRI-under-
sökningar påvisar benmärgsödem. Detta
syndrom har ännu inte setts hos männi-
skor behandlade med låga doser av CsA,
men då mekanismen för denna biverkan
inte till fullo är känd kan det inte ute-
slutas att det skulle kunna uppstå/har
uppstått hos hund och katt.

CsA har på humansidan visat sig
kunna ge upphov till både akut och 
kronisk toxicitet av hjärtmuskulaturen,
med arytmi och hjärtsvikt som följd
(27, 32, 61). 

Då TGF-ß leder till ökad fibrotisering
anses uppregleringen av TGF-ß vara en
orsak till uppkomst av gingival hyper -
plasi samt renal fibros (46).

Fler biverkningar finns noterade hos
både hund och människa men i ännu
lägre incidens, varför de av utrymmes -
skäl inte tas upp här.

KONTROLL AV BEHANDLADE 
INDIVIDER
Hundar och katter som ska behandlas
med CsA bör ha fullt vaccinationsskydd
och vara avmaskade innan behandlingen
påbörjas (102, 112) och katter bör dess -
utom vara testade FIV/FeLV-negativa
(125). CsA har inte visat sig hämma
bildningen av IgA, IgG och IgM i någon
större utsträckning hos hundar (46)
men det rekommenderas ändå att vacci-
nering med levande vaccin bör ske
antingen två veckor före eller efter
behandlingen (64). Om behandlingen
inte kan avslutas kan vaccinering
utföras, men ägaren bör informeras om
att det finns risk för att antikroppar inte
bildas (64).

Följande undersökningar bör utföras
innan CsA-terapi påbörjas, sedan en till
två gånger per månad de första två
månaderna, därefter varannan till var
fjärde månad vid långtidsbehandling
samt om individen visar tecken på biver-
kan eller annan sjukdom: 

– Noggrann klinisk undersökning av
djuret (102, 108, 112, 118) (Figur 7).

– Hematologiska nivåer av albumin,
alamintransferas, alkaliskt fosfatas, bili-
rubin, glukos, magnesium, kolesterol,
kreatinin, kalium, hematokrit, totalan-
tal leukocyter med differentialräkning
(102, 108, 112, 118).
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– Urinprov för kontroll av pH, speci-
fik vikt, förekomst av protein, glukos,
ketoner, blod, vita blodkroppar och
eptielceller (102).

– Hudsjukdomen som behandlas
utvärderas av behandlande veterinär
(48, 63, 67, 68, 72, 83, 84, 86, 87, 98,
102, 108, 109, 111).

– Blodtrycksmätning (27, 32, 38, 61,
130).

För dagbok
Ägaren bör föra dagbok över djurets
symtom och medföra dagboken vid
varje återbesök. Veterinären bör kon-
trollera om ägaren ger djuret tillskott
eller andra mediciner och i så fall vad
(Figur 8). Vidare undersökningar och
ställningstaganden bör göras om klinisk
effekt uteblir, om återfall sker under
behandlingens gång eller biverkningar
utvecklas. PgP kan variera i antal eller
aktivitet hos en och samma individ
under olika perioder: en lång tids
behandling kan ge ett ökat uttryck av
dessa transportproteiner med minskad
absorption av CsA (8, 102, 118). En
snabb tarmperistaltik leder alltid till att
mindre mängd CsA absorberas, varför
det kan vara orsak till att en patient inte
svarar på behandlingen. Vid tillfälliga
diarréer kan det uppstå terapisvikt hos
vanligtvis väl fungerande hundar och
katter (88, 91, 92, 118, 128, 131).

Det är behandlingsresultatet och
uppkomst av biverkningar som får styra
nedtrappningen av CsA inom veterinär
dermatologi eftersom klinisk effekt ofta
uppnås trots mycket låga koncentratio-
ner av CsA i blodet (37, 46, 63, 67, 68,
72, 83, 84, 86, 87, 98, 102, 108, 109,
112). Då nivåerna av PgP och CYP 3A4
varierar mellan individer kan det leda
till att vissa inte får någon klinisk effekt
alls medan andra utvecklar allvarliga
biverkningar. För dessa mycket olika
typer av patienter är det av stort värde
att kunna kontrollera nivåerna av CsA 
i blodet och justera doseringen korrekt
(81, 101, 102, 112).

CsA-nivåer om 250–400 ng/ml är
rekommenderade för hund vid immun-
relaterade sjukdomar (14) och kan
tillämpas även för katt. Dessa värden
bör tjäna som riktvärden vid problem i
behandlingen (2, 7, 14, 58, 102, 118,

130). CsA-nivåerna kontrolleras genom
att blodet analyseras med hjälp av HPCL
(High Performance Liquid Chroma to -
graphy) eller FPIA (Fluore scence Pola ri -
zation Immunoassay). HPCL är mer
exakt men också dyrare än FPIA, som
även mäter två metaboliter varav den ena

är verkningslös (77, 112, 118). FPIA
används vid Avdelningen för klinisk
kemi och farmakologi vid Akademiska
Sjukhuset i Uppsala och för en rimlig
kostnad åtar de sig att mäta CsA-nivån 
i blodet på djur, men de tillhandahåller
inte referensvärden för hund och katt.
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FIGUR 7. Både före och under CsA-terapi bör veterinären regelbundent utföra en nog-
grann klinisk undersökning av djuret. Det ska om möjligt ha fullt vaccinationsskydd och
vara avmaskat innan behandlingen påbörjas.
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FIGUR 8. Vid CsA-behandling är det viktigt att veta vad djuret äter, i fråga om både mat
och tillskott, men även om djuret får andra mediciner och i så fall vad.
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CsA-nivåerna kan mätas enligt olika
protokoll, där blodprover tas vid olika
tidpunkter efter CsA-giva. C0 är tid noll,
precis vid giva, C2 är två timmar efter
giva, vilket brukar korrelera väl med
Cmax, då nivåerna av CsA är som högst,
även kallad peak-nivå. C12 och C24,
blodprov tolv respektive 24 timmar efter
giva kallas för trough-nivåer och innebär
kontroll av kvarvarande CsA-koncentra-
tion innan nästa giva (77, 97, 121). Det
är bättre att kontrollera trough-nivåer
jämfört med peak-nivå från behandlings -
synpunkt (121).

KONTRAINDIKATIONER FÖR 
CsA-BEHANDLING:
CsA-behandling är kontraindicerat vid
redan konstaterad leversjukdom hos
hund, katt och människa (118). Lever -
svikt kan dels ge minskad metabolise -
ring av CsA med högre koncentration av
CsA i blodet, dels ge hypokolesterolemi,
som leder till att både högre mängd icke
bundet CsA förekommer fritt i blod -
banan och att blodhjärnbarriären för-
sämras. Dessa faktorer gör att högre halt
av CsA kan penetrera CNS, med ökad
risk för neurotoxicitet (9).

CsA-behandling är också kontra indi -
cerat till individer med konstaterad 
diabetes mellitus eller i riskzon för att
utveckla DM (64). Detsamma gäller vid
antibiotikabehandling med trimetoprim-
sulfonamid, aminoglykosider (64) och
fluorokinoloner (46) och behandling
med andra njurtoxiska läkemedel (23,
64, 106). En pågående infektion, som
antingen är mycket grav (11, 59, 123)
eller involverar multiresistenta bakterier
(81, 129) ska vidare inte kombineras
med CsA-behandling.

Vid titrar för toxoplasma har enstaka
fall av fatal toxoplasmos utvecklats hos
både hund och katt som behandlats
med CsA. Detta är kontroversiellt då det
kan anses mer eller mindre normalt att
framför allt katter har antikroppar mot
toxoplasma, eftersom katt är huvudvärd
för parasiten. De flesta är överens om att
under behandlingen undvika att ge
behandlade djur rått kött. (11, 123 samt
personligt meddelande Craig Griffin
2006).

Individer med tidigare historia av
tumörsjukdom (14, 115, 130) ska inte

ges CsA. Samma gäller för collie med
närbesläktade raser på grund av defekt 
i uttrycket av PgP (76). Om CsA-
behandling ändå övervägs bör doseringen
sänkas med ungefär tre fjärdedelar av 
5 mg/kg/dag i början och de bör över-
vakas noggrannare än andra raser under
hela behandlingstiden (personligt med-
delande, Patricia Dowling, 2006).

En redan pågående behandling med
digoxin (28) eller andra kardiovaskulära
PgP-substrat (27, 28, 32, 61, 81) utgör
kontraindikation för CsA-behandling,
liksom dräktiga och lakterande tikar
eftersom CsA passerar över placenta och
till mjölken (64). Mycket unga individer
ska heller inte behandlas eftersom inga
studier finns om hur de tar upp och
metaboliserar CsA (64).

FÖRSIKTIGHET
Kombinationsterapier med andra PgP-
substrat bör generellt utövas med stor
försiktighet. CsA-dosen bör sänkas lik-
som det/de andra ingående PgP-substra-
tet/en, och individen bör vara under
noggrann observation (81, 91, 96, 129).

Ju lägre hematokrit en individ har,
desto lägre dos CsA bör den behandlas
med eftersom den kalcineurinhämmande
effekten pågår under längre tid i cellerna
när det finns minskad mängd extra -
cellulära bindningsställen (8, 47, 55).

Individer som har konstaterat känslig
magtarmkanal och lätt utvecklar diarré
och/eller kräkning kan möjligen få värre
symtom vid CsA-behandling. Man har
dock sett mycket god effekt av CsA i en
klinisk studie av Inflammatory Bowel
Disease, IBD (5).  

DISKUSSION
CsA är ett potent läkemedel med flera
indikationer inom veterinär dermatologi
(Figur 9). Det kan med fördel användas
för behandling av atopisk dermatit hos
hund och katt samt perianala och meta-
tarsala fistlar hos hund. Den kliniska
effekten vid dessa sjukdomar är god,
andelen allvarliga biverkningar är låg
och det förekommer att patienter är
fortsatt symtomfria även lång tid –
månader till år – efter avslutad behand-
ling. CsA kan få stor betydelse vid dessa
sjukdomar då det är ett fullgott alter -
nativ till andra behandlingsmetoder,

exempelvis glukokortikosteroider. För
sjukdomar som eosinofilt komplex,
sebaceuos adenit, generaliserad idiopa-
tisk steril nodulär pannikulit, sterilt
pyogranulomatöst syndrom med flera,
finns positiva resultat i de studier och
fallrapporter som är dokumenterade
(41, 45, 46, 48, 63, 67, 68, 72, 83, 84,
86, 87, 98, 102, 108, 109, 111, 125).
Pemfigus foliaceus och pemfigus eryte-
matosus bör inte behandlas med CsA då
effekten är dålig (54).

Sedan år 2005 finns Atopica vet regi-
strerad i Sverige för behandling av 
atopisk dermatit hos hund (64). Dess
beredningsform ger ökad absorption av
CsA jämfört med de vegetabiliska
beredningarna och därmed har både
doserna och kostnaderna kunnat sänkas
jämfört med tidigare behandlings -
rekommendationer. Atopica vet finns i
kapslar om 10, 25, 50 och 100 mg, 
vilket gör det lätt att dosera hela kapslar
till djur i olika viktklasser.

Noggrann klinisk bedömning, inklu-
sive vissa blod- och urinparametrar, bör
utföras både innan en behandling
påbörjas och under tiden den pågår.
Eftersom patienter med atopisk derma-
tit, perianala fistlar och metatarsala fist-
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FIGUR 9. CsA kan med fördel användas
för behandling av atopisk dermatit hos
hund (bilden) och katt samt perianala
och metatarsala fistlar hos hund.
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lar ofta har grava besvär är periodvis täta
kontroller nödvändiga oavsett vilken typ
av behandling som används. I samman-
hanget bör därför en månatlig kontroll
hos veterinär under en tre- till sexmåna-
dersperiod betraktas som adekvat. Trots
att kostnaderna för besök och klinisk -
kemiska tester kan tyckas relativt stora
de första två månaderna av CsA-
behandlingen, sjunker de snabbt i takt
med nedtrappning, klinisk respons och
förlängda besöksintervall. Det anses inte
nödvändigt att regelbundet kontrollera
blodkoncentrationsnivåerna av CsA
(83–87, 121), men om patientens till-
stånd gör att behandlande veterinär vill
kontrollera halten kan vi idag vända oss
till humansjukvården, där kostnaden för
enstaka provtagning är relativt låg. Vi
får själva tillhandahålla referensvärden,
250–400 ng/ml.

Det som gör CsA intressant inom
veterinär dermatologi är dels att det
koncentreras i huden även vid låga blod-
koncentrationer (60, 101, 110, 112), dels
att det i huden specifikt hämmar T-
lymfocyter (47, 50, 105) och Langer hans
celler (64, 113) samt hämmar utsönd-
ringen från eosinofiler (64, 78, 113),
mastceller (36, 50, 64, 107, 113, 115,
122) och keratinocyter (46, 64). CsA
kan dock potentiera och potentieras av
andra läkemedel och naturliga ämnen.
Dessutom finns individuella skillnader i
hur det tas upp och metaboliseras varför
både behandlingssvikt och systemiska
biverkningar kan uppstå (20, 21, 28, 53,
75, 81, 94, 96, 99, 129). Dessa faktorer
bör föranleda viss försiktighet i använd-
ningen av CsA, enskilt och i kombina-
tion med andra preparat.

SUMMARY
Cyclosporine A – a potent drug in
veterinary dermatology
CsA is a kalcineurin inhibitor with great
potential in the field of veterinary derma-
 tology. It has proved to be very effective
in the treatment of several dermato -
logical conditions in dogs.

The way CsA is absorbed, metaboli-
sed and eliminated are causes for indivi-
dual variations in respons to treatment.
Thourogh information should be given
to the owners regarding possible inter -
actions with other compounds and

diseases. Regular controls of the patients
are needed to evaluate the clinical efficacy
and to ensure that no adverse reactions
have developed. Most of the common
adverse reactions in dogs and cats are
mild – contrary to in humans – and are
reversible when the treatment is
adjusted or stopped. In humans for
example, irreversible kidney failure is a
common feature. 

It is not considered necessary to regu-
larly control the plasmaconcentration 
of CsA in dogs and cats treated due to
dermatological problems, although it
can be of value if the patient is not
responding to therapy or if complica-
tions should occur.
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De vetenskapliga granskarna i en
facktidning som SVT utgör kvali-
tetsstämpeln och grunden för
trovärdigheten i tidningens grans-
kade artiklar. Dessa referenter har
flera delikata uppgifter att ansvara
för. De ska garantera en miniminivå
på artiklarnas vetenskapliga standard,
de ska fungera som rådgivare åt
redaktionen och de ska hjälpa för-
fattarna att förbättra sina verk.

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

Granskarna hjälper SVT att
garantera en kompetent och rättvis
bedömning av skribenternas arbete,
bidrar till att gallra bort undermåliga
artiklar och hjälper författarna att
förbättra andra. Vi vet att referenter
lägger ner många timmars arbete på
varje artikel och att de är hårt belas-
tade, också därför att samma specia -
listers kunskaper efterfrågas av andra.
Referenterna utför dessutom
gransk  ningen på ideell basis, med
huvudmotiveringen att främja kun-
skaps utvecklingen inom svensk
veterinärmedicin.

För denna betydelsefulla insats
vill SVTs redaktion, genom att pub-
licera följande namnlista, tacka dem
som bedömt artiklar för tidningen
under 2008. Vi gläder oss åt det
starka engagemang för Svensk Vete -
ri närtidning som visats, och hoppas
på ett lika givande samarbete i
framtiden.

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör

Svensk Veterinärtidnings referenter!
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FÖLJANDE PERSONER HAR GRANSKAT ARTIKLAR UNDER 2008: 

Nyföretagare? 
Röntgen av äldre modell, Philips
Practix 21. Liten och behändig
röntgen som aldrig har krånglat. 

Pris: 15 000 kr. 

Patricia Riselius
UmanVeterinären AB
0935-517 00,  070-366 45 00
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Epizteln tar bland annat upp att ökningen av mjält-

brandsmisstankarna bör ses som en effekt av fallet

som Sverige hade i december. Epizteln är ett samarbete mellan Statens Veteri-

närmedicinska Anstalt och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd

av Peo Andersson, SVA, och Inger Asp, Jordbruksverket.

ÖKAD VAKSAMHET MOT MJÄLTBRAND
Sedan mjältbrand konstaterades hos nötkreatur
på en gård i Halland i mitten på december
2008 har SVA hanterat fem ytterligare miss -
tankar om mjältbrand hos nötkreatur, får och
alpacka. En misstanke avskrevs utan provtag-
ning, medan de övriga kunnat avskrivas efter
provtagning och analys. Ökningen av mjält-
brandsmisstankarna i fält bör ses som en effekt
av fallet vi hade i december.

När mjältbrand misstänks, hos nötkreatur
framför allt vid plötsliga dödsfall där mörkt
blod rinner ur kroppsöppningar, är det viktigt
att man om möjligt låter kadavret ligga där 
det hittades för att undvika smittspridning vid
förflyttning av kroppen. Täck över kadavret, 
t ex med en presenning, för att undvika ytter -
ligare smittspridning. Kontakta SVA för dis-
kussion om misstanken och för provtagnings -
instruktioner.

En samlad information om mjältbrand och
vilken symtombild som kan förväntas på olika
djurslag finns på SVAs hemsida www.sva.se/
mjaltbrand.

FÅGELINFLUENSA I EUROPA
Under de senaste månaderna har flera utbrott
av fågelinfluensa förekommit i Europa. Det
enda fallet av högpatogen H5N1 påvisades i
Tyskland i oktober förra året. Därefter har

Tyskland drabbats av ett flertal (33) utbrott av
lågpatogen H5N3 i främst kalkonbesättningar. 

Även i Frankrike har LPAI H5N3 påvisats,
här i en flock med avelsgäss som uppvisade 

❘ ❙❚ månadens epiztel
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Primärodling från blod vid positivt mjältbrandsprov: växt av Bacillus anthracis.
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kliniska symtom. I december påvisades LPAI
H7 i en hobbybesättning i Norge. I Belgien har
två smittade fjäderfäbesättningar upptäckts
inom fågelinfluensaövervakningen för gäss.
Djuren i besättningarna uppvisade inga kliniska
symtom. Fåglarna var smittade med LPAI
H5N2 respektive med H5 (non N1). 

I samtliga länder har åtgärder enligt gällande
direktiv vidtagits för att förhindra vidare
smittspridning, bland annat har smittade fåglar
avlivats.

RABIES PÅ BALI
Situationen på Bali förvärras alltmer sedan det
första rabiesfallet rapporterades i slutet av
november 2008. Bali ansågs tidigare vara 
rabies fritt. Sex dödsfall har hittills rapporterats
och myndigheterna lägger ner stora resurser på
bekämpandet. Bland annat har mer än 24 000
sällskapsdjur vaccinerats och mer än 1 000 
lös  springande hundar avlivats, men hittills 
har myndigheterna inte lyckats kontrollera 
ut brottet. 

Sjukdomen är nu spridd över ön och flera
utländska myndigheter går ut med varningar
till turister som planerar att resa till Bali.

UPPFÖLJNING AV TV-PROGRAMMET 
OM GATUHUNDAR
När Sveriges Televisions Uppdrag granskning

följde upp sitt uppmärksammade program om
gatuhundar i Spanien fick Jordbruksverket
möjlighet att ge sin syn på hur den som ömmar
för gatuhundarna bäst ska agera för att hjälpa
dessa. Jordbruksverkets chefveterinär Leif
Denne berg betonade att de som vill köpa en
gatuhund måste förstå att det är stor sannolik-
het att hunden bär på sjukdomar eftersom den
levt ett utsatt liv med stora smittrisker. 

Svenskar som vill hjälpa gatuhundar uppma-
nas av Jordbruksverket att i stället lämna bidrag
till seriösa djurskyddsorganisationer på plats.
Dessa organisationer arbetar med kastrations -
program för att minska mängden gatuhundar,
och stödjer de seriösa hundstallen. På så vis ger
arbetet långsiktiga effekter.

Jordbruksverket skriver också på sin webb -
plats att den som drömmer om ett långt liv till-
sammans med sin hund bör köpa hunden av en
seriös uppfödare som kan ge goda råd om sköt-
sel och hantering och att den som vill ta hand
om en herrelös hund hellre bör kontakta en
förening i Sverige än ta sig an gatuhundar från
andra länder.

När det gäller Julie Rescues verksamhet, som
uppmärksammades i TV-programmet, har chef -
veterinär Leif Denneberg kontaktat sin spanska
kollega för att uppmärksamma honom på pro-
blemen och för att få veterinärens medverkan
utredd.
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■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootolog jour är
018-67 40 01. 

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

VET AQUADENT

Bidrar till att motverka plackbildning,

tandsten och illaluktande andedräkt

Vet Aquadent är en drickbar lösning som hjälper till att motverka uppkomsten 
av plack, tandsten och illaluktande andedräkt hos hund och katt.
Lösningen tillsätts till dricksvattnet.
Varje gång djuret dricker rengörs munhålan och andedräkten förbättras.
Vet Aquadent är en komponent i hundens och kattens dagliga tandvård. VET 

AQUADENT

VET AQ

Bidrar till att
tandsten och

Vet Aquadent är en dric
av plack, tandsten och
Lösningen tillsätts till 
Varje gång djuret drick
Vet Aquadent är en kom

www.virbac.com
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Vilken är din diagnos? – Patologi
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FIGUR 1. Nässlemhinna, häst. Histologisk bild.
HE-färgning, förstoring cirka 25 gånger.

FIGUR 2. Exsudatmassa från näshålan, häst.
Histologisk bild. PAS-färgning, förstoring
cirka 40 gånger.
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En sexårig häst började få förstärkta andnings-
ljud, och biopsier från nässlemhinnan skickades
in till SVA för histologisk undersökning. Fallet
är sammanställt och tolkat av Erika Karlstam,
enheten för patologi och viltsjukdomar, SVA.

Häst, svenskt halvblod, valack, sex år
ANAMNES: Djurägaren hade sedan ca tre veckor till-
baka observerat att hästen låtit mer än vanligt då den
andats, och att det ibland runnit gulgrönt slem ur
ena näsborren. Hästen var enligt ägaren inte märk-
bart allmänpåverkad. Klinisk undersökning bekräftade

ett unilateralt mukopurulent näsflöde och andnings-
biljud från näshålan. Vid endoskopi konstaterades att
nässlemhinnan var diffust rodnad och multifokalt
täckt av blomkålsliknande, sköra, gulgröna exsudat-
massor. 

Biopsier togs från nässlemhinnan och exsudatet,
fixerades i tioprocentig formalinlösning och sändes
till Enheten för patologi och viltsjukdomar, SVA, för
histologisk undersökning.

PATOLOGI: Se Figur 1 (mikroskopisk bild av nässlem-
hinnan) och Figur 2 (mikroskopisk bild av exsuda-
tet). Beskriv de morfologiska förändringarna och
föreslå patologisk-anatomisk diagnos.
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Den 5 februari lade regeringens
utredare Gerhard Larsson fram sitt
förslag till ny myndighetsstruktur
inom livsmedelskedjan. Utredaren
föreslår bland annat att såväl Jord -
bruksverket, Livsmedelsverket som
SVA ska läggas ner, och ersättas av
en Livsmedelssäkerhets myndighet
och en Myndighet för jordbruk och
landsbygdsutveckling.

UPPDRAGET 
Den särskilde utredaren Gerhard Larsson
har enligt regeringens direktiv haft i
uppdrag att göra en översyn av myndig-
hetsstrukturen inom livsmedelskedjan,
utifrån en analys av Fiskeri verket, Jord -
bruksverket, Livsmedels verket och SVA.
Han skulle också föreslå en effektiv

myndighetsstruktur som underlättar
styrning, samordning, kontroll och upp-
följning av myndigheternas verksamhet
inom livsmedelskedjan. 

Utredningen skulle särskilt överväga
omfattningen av det offentliga åtagan-
det och identifiera verksamheter som
inte bör ingå i myndigheternas fortsatta
verksamhet. Den skulle vidare analysera
i vilken utsträckning myndigheterna bör
bedriva forskningsverksamhet och före-
slå hur sådan verksamhet kan effektivi-
seras. Ett annat viktigt uppdrag var att
analysera och lämna förslag gällande
hemvisten i myndighetsstrukturen för
förvaltningsfrågor inom det veterinära
området och för en statlig veterinärorga-
nisation. 

I uppdraget ingick även att föreslå
hur myndigheten eller myndigheterna
ska vara organiserade, dimensionerade

och lokaliserade samt föreslå namn på
nya myndigheter. 

HUVUDFÖRSLAGET 
Utredaren överlämnade sin slutrapport
till jordbrukministern den 5 februari.
Han föreslår där att det från och med
den 1 januari 2010 inrättas en ny myn-
dighetsstruktur för säkra livsmedel och
hållbar produktion. Dagens fyra myndig -
heter ersätts enligt utredningens förslag
av tre nya: 

Livsmedelssäkerhetsmyndigheten ska
i samhällets och konsumenternas intresse
verka för säkra livsmedel, friska djur och
sunda växter i hela livsmedelskedjan.
Myndighetens huvudkontor lokaliseras
till Uppsala. 

Myndigheten för havsresurser och
fiske ska främja en hållbar förvaltning av
havsresurserna och fisket samt ett eko-

Utredare vill skapa ny livs -
medelssäkerhetsmyndighet

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

På väg bort? Utredaren föreslår bland annat att såväl Jordbruksverket, Livsmedelsverket som SVA ska läggas ner, och ersättas med två
nya myndigheter. 
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nomiskt och ekologiskt bärkraftigt vat-
tenbruk. Myndighetens huvudkontor
lokaliseras till Göteborg. 

Myndigheten för jordbruk och 
lands  bygdsutveckling ska främja ett
efterfråge  styrt, konkurrenskraftigt och
miljö anpassat jordbruk och en hållbar
landsbygdsutveckling i hela landet. Den
får också ett nationellt samordnings -
ansvar för landsbygdsutvecklingen. Myn-
dig hetens huvudkontor lokaliseras till
Jönköping. 

MOTIV FÖR DEN NYA MYNDIG-
HETSSTRUKTUREN 
Utredningens analys av de nuvarande
myndigheterna visar att det finns ett
reformbehov som motiverar en mer
genomgripande myndighetsreform. 

Motiven för den nya myndighets-
strukturen är flera. Den återskapar
enligt utredaren en tydlig nationell
ansvarsfördelning genom en anpassning
till ansvarsfördelningen på EU-nivå,
med en central myndighet. Därigenom
underlättas den nationella tillämpningen
av de EU-gemensamma regelverken.
Den skapar vidare ett heltäckande och
enhetligt system för riskvärdering som
tillgodoser riskhanterande myndigheters

behov av vetenskapliga underlag. Utreda -
ren anser att den även fokuserar tillsyn i
egenskap av statliga kärnuppgifter.
Tillsyn och främjande hålls åtskilda för
att undvika förtroendeproblem för och
rollkonflikter inom myndigheterna.
Den innebär en renodling av det statliga
åtagandet och samtidigt minimerar den
statens intrång på fungerande privata
marknader, skriver Gerhard Larsson.

Han menar att den föreslagna myn-
dighetsstrukturen lägger grunden för en
mer överskådlig statsförvaltning genom
att minska antalet centrala myndigheter,
reducera antalet regionala och lokala
enheter och systematisera samarbetet
mellan centrala myndigheter och läns -
styrelser. Man får enligt utredaren en
effektivare statlig verksamhet genom att
skapa stordriftsfördelar, större kritisk
massa och att eliminera parallella funk-
tioner. 

LIVSMEDELSSÄKERHETS -
MYNDIGHETEN 
Livsmedelssäkerhetsmyndigheten (LSM)
inrättas för att i samhällets och konsu-
menternas intresse verka för säkra livs-
medel, friska djur och sunda växter i
hela livsmedelskedjan. Vid den nya

myndigheten samlas normerings- och
kontrollansvar samt expertfunktioner i
form av laboratorie- och forskningsverk-
samhet för hela livsmedelskedjan – från
jord till bord. Det innebär en harmoni-
sering av den svenska myndighetsstruk-
turen till den ansvarsfördelning som
sedan några år råder på EU-nivå.

Det samlade kontrollansansvaret
inom livsmedelskedjan förstärker enligt
utredaren ledningen och samordningen
av den offentliga kontrollen. Den kom-
munala livsmedelskontrollen ska också
stärkas. Genom att inrätta en högskole -
utbildning med inriktning mot tillsyn
och kontroll inom livsmedelskedjan vill
utredaren underlätta kommunernas
långsiktiga kompetensförsörjning. 

Ett nationellt centrallaboratorium för
livsmedelskedjan ska skapas. Det möj-
liggör en effektivare användning av de
totala statliga laboratorieresurserna
genom stordrift och större kritisk massa
samt främjar en vidareutveckling av per-
sonalens kompetens. 

Effektivare krishantering 
LSM kommer att ha ett sammanhållet
nationellt krisledningsansvar inom livs-
medelskedjan. I den nuvarande myndig-
hetsstrukturen bygger krisledningen på
en komplicerad samverkan horisontellt
mellan olika nationella myndigheter på
central nivå och vertikalt mellan olika
myndigheter och organisationer på

Den nya myndighetsstrukturen återskapar enligt utredaren en tydlig nationell ansvarsför-
delning genom en anpassning till EU-nivån. Bilden visar Europaparlamentet i Bryssel.

Ett nationellt centrallaboratorium för livs-
medelskedjan ska skapas. 

➤
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➤ central, regional och lokal nivå. Det
sammanhållna krisledningsansvar som
skapas främjar en beredskapsplanering
som utgår från de gemensamma behoven
i hela livsmedelskedjan. Där ingår en
effektiv bekämpning av allvarliga smitt-
 samma djursjukdomar och hantering av
andra kriser i livsmedelskedjan. Genom
att sammanföra de epidemiologiska
resurserna i form av expertis, djurregis-
ter, etc i en myndighet läggs grunden för
ett nationellt epidemiologiskt centrum
inom djur- och livsmedelsområdet.
Skapandet av ett tydligt sammanhållet
myndighetsansvar underlättar samverkan
och samarbete mellan djurhälso- och
folk  hälsoområdet, tror Gerhard Larsson.

Vetenskapligt råd för riskvärdering  
I den nuvarande myndighetsstrukturen
är relationen mellan riskhantering och
riskvärdering osystematiskt organiserad
och inom vissa delar av livsmedelsked-
jan saknas idag oberoende nationell risk-
värderingskompetens. Den nya myn dig -
hetsstrukturen skapar en heltäckande
modell för riskhantering och riskvärde -
ring, anser utredaren. I anslutning till
LSM, i egenskap av riskhanterande
myn dighet, ska det inrättas ett oberoende
vetenskapligt råd för riskvärdering med
ett motsvarande ansvarsområde som
myndigheten. 

Det vetenskapliga rådet ska tillgodose
den riskhanterande myndighetens behov
av vetenskapliga underlag samtidigt som
riskvärderingens oberoende i förhållande
till riskhanteringen säkerställs. 

DJURENS HÄLSA OCH VÄLFÄRD 
LSM kommer att ha ett sammanhållet
ansvar för normering och kontroll inom
djurområdet. Samtidigt kommer Myn -
dig heten för jordbruk och landsbygds -
utveckling att ha ett ansvar för att främja
produktionskvalitet inom jordbruket som
värnar djurens hälsa och välfärd samt för
den statliga veterinärorganisationen. 

Det integrerade livsmedelssäkerhets -
perspektivet inkluderar bestämmelser
om djurhälsa och djurskydd. Detta
motiverar enligt utredaren att djurhälsa
och djurskydd, inklusive smittskydd, är
ett ansvar för LSM. Den föreslagna lös-
ningen återupprättar principen att en
och samma myndighet inte bör ansvara

för både främjande och begränsande
uppgifter. I den nya ordningen kommer
olika myndigheter att ansvara för att
främja en konkurrenskraftig produktion
inom jordbruket respektive att utforma
och kontrollera efterlevnaden av regler
inom djurhälsa och djurskydd. Då
Myndigheten för jordbruk och lands-
bygdsutveckling kommer att ansvara för
den statliga veterinärorganisationen är
det, för att tydliggöra rollerna inom det
veterinära området, lämpligt att LSM
ansvarar för de veterinära förvaltnings -
uppgifterna. 

Det samlade riskvärderingsansvaret
inom livsmedelskedjan som skapas lägger
grunden för ett nationellt kunskaps -

centrum för djurens hälsa och välfärd i
Uppsala genom att den riskvärderings-
kompetens som samlas inom LSM lättare
kan samordnas med den kompetens
som finns vid SLU. 

Det sammanhållna ansvaret för djur-
frågorna upprätthålls med den nya ord-
ningen, fast inom ansvarsområdet för
LSM. Det är en viktig förutsättning 
för ett effektivt smittskydd, påpekar
utredaren. 

LSM kommer att ansvara för djur -
registren, som formellt hör till smitt-
skyddet, men samtidigt ha en skyldighet
att löpande förse Myndigheten för jord-
bruk och landsbygdsutveckling och
länsstyrel serna med registeruppgifter. 

Myndigheten för jordbruk och landsbygdsutveckling kommer att ansvara för den statliga
veterinärorganisationen medan LSM ansvarar för de veterinära förvaltningsuppgifterna.
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MYNDIGHETEN FÖR JORDBRUK
OCH LANDSBYGDSUTVECKLING 
Myndigheten för jordbruk och lands-
bygdsutveckling (MJL) kommer att ha
ansvar för genomförandet av jordbruks -
politiken samt ett övergripande nationellt
samordningsansvar för landsbygds -
utveckling. Idag saknas i Sverige en
myndighet med ett sådant ansvar. 

TYDLIGARE ROLLER INOM DET
VETERINÄRA OMRÅDET 
Den nya myndighetsstrukturen tydlig-
gör enligt utredaren rollerna inom det
veterinära området. Idag ansvarar en
och samma myndighet för både veteri-
nära förvaltningsuppgifter och för den
statliga veterinärorganisationen. Det
innebär att den myndighet som idag är
Sveriges enskilt största arbetsgivare för
kliniskt verksamma veterinärer även
ansvarar för bland annat prövning av
behörighet för samt tillsyn över samtliga
veterinärer, såväl myndighetens egna
anställda som konkurrerande veterinärer.
Denna ordning anser Gerhard Larsson
är principiellt olämplig och riskerar
urholka förtroendet för de veterinära
förvaltningsuppgifterna. 

Den nya myndighetsstrukturen inne-
bär att olika myndigheter kommer att
ansvara för förvaltningsfrågorna inom
det veterinära området respektive den
statliga veterinärorganisationen. 

Veterinära ansvarsnämnden föreslås
förstärkas resursmässigt och dess upp-
drag regleras tydligare genom en särskild
instruktion i syfte att tydliggöra dess
oberoende vid prövning av ansvar i vete-
rinär yrkesutövning. 

FORSKNING MED HÖG RELEVANS 
LSM och Myndigheten för havsresurser
och fiske kommer att bedriva tillämpad
forskning och undersökningsverksam-
het till stöd för respektive myndighets
övriga uppgifter. Utredaren har dock
som grundprincip att forskning ska
bedrivas vid universitet och högskolor
om inte särskilda skäl föreligger. 

LSM kommer att bedriva tillämpad
forskning och undersökningsverksamhet,
bland annat för analysmetoder inom
den offentliga kontrollen och strategier
för hantering av kriser inom livsmedels-
kedjan. Den grundforskning som idag

bedrivs främst inom djurhälsoområdet
överförs successivt till universitet, i första
hand till SLU. 

EFFEKTIVARE FÖR STATEN 
Utredningens förslag till ny myndig-
hetsstruktur lägger grunden för en mer
effektiv statlig verksamhet och därmed
minskade kostnader för staten, anser
utredaren. Färre myndigheter på central
nivå och ett mer systematiskt samarbete
mellan centrala myndigheter och läns -
styrelser på regional nivå bidrar dess utom
till att skapa en mer överskådlig statlig
organisation. 

MYNDIGHETERNAS UTFORMNING
OCH LOKALISERING 
Med utredningens förslag minskar antalet
statliga myndigheter. De tre nya myn-
digheterna beräknas, efter ett par år, ha
en personalstyrka om totalt cirka 2 100
årsarbetskrafter (att jämföra med de
nuvarande myndigheternas cirka 2 300).
LSM och MJL blir jämstora mätt i antal
anställda. Den nya myndighetsstrukturen
kommer enligt utredaren att möjliggöra
minskade statliga kostnader. 

LSM föreslås ha ledning och huvud-
kontor samt huvuddelen av verksamheten
i Uppsala. Myndigheten ska dock ha en
enhet för djurskydd och djurhälsa i Jön -
köping och en registerenhet i Söderhamn

samt en egen regional kontrollorganisa-
tion för bland annat vissa större foder-
och livsmedelsanläggningar och gräns -
kon troll. Myndigheten beräknas ha
cirka 930 årsarbetskrafter. 

MJL ska ha ledning och huvudkontor
i Jönköping. Den ska även ha en regional
organisation för bland annat kompetens -
utveckling, främst i södra och mellersta
Sverige, vilken i möjligaste mån ska sam-
 lokaliseras med länsstyrelserna. Därtill
ska den statliga veterinära fältverksam-
heten ha en rikstäckande organisation.
Myndigheten beräknas ha cirka 970
årsarbetskrafter. 

Länsstyrelserna ska mer samlat före-
träda de nya myndigheterna regionalt
gent emot företagare och andra verksam-
hetsutövare. Det skapas en ny lednings-
form för hanteringen av stöd till jord-
bruket och fisket genom att det vid
länsstyrelserna i Skåne län, Västra Göta -
lands län, Jönköpings län, Västmanlands
län, Gävleborgs län, Västernorrlands län
och Västerbottens län, inrättas särskilda
delegationer med uppgift att samordna
stödadministrationen inom respektive
delegations distrikt som består av flera
län. 

IKRAFTTRÄDANDE 
De nya myndigheterna föreslås inleda
verksamheten den 1 januari 2010.  ■

LSM kommer att bedriva tillämpad forskning och undersökningsverksamhet, bland annat
för hantering av kriser inom livsmedelskedjan.
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Mot bakgrund av debatten om livs-
medelstillsatsernas risker eller nytta
ger Marie-Louise Danielsson-Tham
här sin syn på saken. Det finns en
anledning till att en tillsats används,
påpekar hon. Innan vi sänker alla
tillsatser för gott måste vi ta reda
på anledningen till varför de en
gång började användas. Först
därefter kan vi ta ställning till om
de överlevt sig själva eller om de
fortfarande är berättigade.

VAD ÄR EN LIVSMEDELSTILLSATS?
En livsmedelstillsats är ett ämne som i
sig självt normalt inte konsumeras som
livsmedel. Det ska inte heller utgöra en
typisk ingrediens i livsmedel. Ämnet ska
också vara avsiktligt tillfört livsmedlet
för något ändamål. Flertalet tillsatser
utgörs av så kallade teknologiska tillsat-
ser, men också berikningsmedel såsom
vitaminer och jod klassificeras som till-
satser. Användandet av berikningsmedel
regleras dock i en särskild föreskrift från
Livsmedelsverket varför de utelämnas i
detta epos. 

För att komma ifråga som livsmedels-
tillsats ska den tilltänkta tillsatsen ha
”påvisbara fördelar för konsumenten”.
Närmare bestämt: bevara ett livsmedels
näringsvärde, tillföra nödvändiga ingre-
dienser eller beståndsdelar för konsu-
mentgrupper med särskilda behov, öka
hållbarheten, stabiliteten eller förbättra
livsmedlets sensoriska egenskaper eller
fungera som hjälpmedel vid framställ-
ning, förädling, beredning, förpackning
eller förvaring.

ALLA LIVSMEDELSTILLSATSER
MÅSTE GODKÄNNAS
En livsmedelstillsats får endast användas
om den godkänts för livsmedlet i fråga.
Detta innebär att godkännande för en
tillsats aldrig kan ges generellt. Den som
vill använda en ny tillsats eller en tidigare
godkänd tillsats till en ny livsmedels-
grupp måste ansöka om godkännande
hos EU-kommissionen. I ansökan ska
redogöras för varför man vill använda
tillsatsen, varför tillsatsen anses vara av
värde för konsumenten m m. Faktaupp -
gifter och forskningsresultat ska bifogas
för att ämnets eventuella skadlighet för
konsumenten ska kunna bedömas. För

att en tillsats ska godkännas räcker det
inte med att den är undersökt och testad
på det sökande företagets forsknings -
enhet. Kommissionen begär också in
yttrande från EFSA (European Food
Safety Authority). EFSA har egna toxi-
kologer, men samarbetar också med
JEFCA (Joint FAO/WHO Expert
Committee on Food Additives), som är
en oberoende expertgrupp under FN-
organen FAO och WHO. Om JEFCA
har bedömt en tillsats som icke accep -
tabel är det mycket osannolikt att EU-
kommissionen accepterar den. 

För att undersöka tillsatsernas even-
tuella skadlighet används ofta råttor och

Vågar vi äta? 

MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM, leg veterinär, professor i livsmedelshygien.* 

En livsmedelstillsats ska öka hållbarheten, stabiliteten eller förbättra livsmedlets sensoriska
egenskaper.
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➤ möss. Djuren får i fodret olika halter av
den tillsats som ska testas. Med utgångs-
punkt från den högsta dos av ämnet
som försöksdjuren kunnat konsumera
dagligen under sin livstid utan att skad-
liga effekter påvisats, fastställs nolleffekt -
dosen. Det är den högsta halt av ämnet
som inte gett upphov till skadliga för-
ändringar. Denna uttrycks i mg/kg
kropp svikt och dag. För att få en säker-
hetsmarginal divideras värdet med
hundra och detta värde ligger sedan till
grund för bestämning av ADI-värdet
(Acceptable Daily Intake) för tillsatsen.
Det acceptabla dagliga intaget avser kon-
sumenten och anges i mg/kg kropps vikt.
Ett exempel: ADI-värdet för tillsatsen X
är 3 mg/kg. En person som väger 70 kg
kan då konsumera 70 x 3 = 210 mg av
tillsatsen X per dag. I Livsmedelsverkets
tillsatslista står att till livsmedlet Y får
tillsättas högst 100 mg per kg av X.
Personen kan då äta 2,1 kg av livsmed-
let Y per dag om hänsyn endast tas till
tillsatsen X.

Fortlöpande granskning 
En del konsumenter önskar att det egna
landets toxikologer själva skulle under-
söka och riskbedöma alla substanser
som är eller ska godkännas som livsme-
delstillsatser. För närvarande finns det ca
350 godkända tillsatser. Eftersom varje
undersökning är en lång och mycket
kostsam procedur har man av kostnads-
skäl valt att lägga bevisbördan på den
som vill ha tillsatsen godkänd. EFSA
granskar sedan alla inlämnade forsk-
ningsresultat och gör riskbedömningar
innan det blir ja eller nej för tillsatsen
ifråga. Ibland krävs kompletterande
undersökningar. Experterna upptäcker
ganska lätt om en forskningsrapport
innehåller överhoppade led, felaktiga
slutsatser, ”glömda” referenser till andra
forskargrupper etc. Eftersom forskningen
ständigt går framåt måste också tidigare
godkända livsmedelstillsatser omprövas.
För två år sedan inledde EFSA en
granskning av samtliga godkända livs-
medelstillsatser. En del av dem godkän-
des för 20–30 år sedan och kanske inte
ens behövs eller används idag. 

De teknologiska tillsatserna indelas
efter funktion och ska i livsmedlets
innehållsdeklaration redovisas med funk-

tionsnamn följt antingen av E-nummer
eller vedertaget namn. Till exempel
”konserveringsmedel E 211” eller ”kon-
serveringsmedel natriumbensoat”. ”E”
talar om att tillsatsen är godkänd av EU
och siffrorna är ett identifikationsnum-
mer, som är detsamma i alla EU-länder.
Även många länder utanför EU använder
dessa nummerbeteckningar. Livsmedels -
 verket har tagit fram en E-nummer-
nyckel i fickformat till hjälp för konsu-
menterna. Denna finns gratis att hämta
på apotek och hos kommunen. 

EXEMPEL PÅ LIVSMEDELS-
TILLSATSER 
Antioxidationsmedel
Antioxidationsmedel används för att
förhindra att fett härsknar och att frukt-
baserade produkter missfärgas. Ämnena
medverkar också till att lättförstörbara
vitaminer bevaras bättre i livsmedlet.
När vi hemma skalar och skivar äpplen
till fruktsallad som ska ätas senare, drop-
par vi ofta lite citronsaft över skivorna
för att de inte ska mörkna. Citronsaft
innehåller askorbinsyra och citronsyra,
två substanser som förhindrar missfärg-

ning. Likaså tillsätter vi askorbinsyra 
när vi kokar äppelmos för att förhindra
att moset mörknar. Askorbinsyra och
citron syra är exempel på två ämnen som
döljer sig under rubriken antioxida-
tions medel.

Bakpulver
Bakpulver är ämnen eller kombinationer
av ämnen som frigör gaser och däri -
genom ökar volymen på en deg eller
sockerkakssmet. En del av dessa ämnen
har flertalet av oss i våra torrförråd. Till
exempel ammoniumvätekarbonat som
är detsamma som hjorthornssalt och
natriumvätekarbonat som vi inhandlar
under namnet bikarbonat.

Emulgeringsmedel
Ämnen som gör det möjligt att blanda
två eller flera icke blandbara ämnen, till
exempel vatten och olja, utan att de
separerar går under denna rubrik.
Hemgjord majonnäs är ett exempel på ett
livsmedel som gärna ”skär sig”, dvs delar
upp sig i två faser. Lecitinet i äggulan
gör dock att majonnäsen håller ihop tills
vi hunnit äta den. När industrin gör

För närvarande finns det ca 350 godkända tillsatser, som alla granskas av EFSA innan de
blir tillåtna.
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majonnäs som ska ha typiskt majonnäs -
utseende betydligt längre tid än den
hemgjorda måste emulgeringsmedel till-
sättas. Ett sådant är just lecitin. Lecitin
utvinns vanligen från ägg eller sojabö-
nor. Med tanke på allergiker och andra
som vill undvika ett visst livsmedelsslag
måste det framgå av ingredienslistan om
lecitinet gjorts av soja eller ägg. 

Färgämnen
Färgämnen används för att återställa det
ursprungliga utseendet hos livsmedel som
fått ändrad färg vid framställningen, för
att göra livsmedel mer tilltalande eller
för att ge färg åt färglösa livsmedel. För
att åstadkomma detta används naturligt
förekommande (naturliga), syntetiska
eller semisyntetiska färgämnen. En grupp
syntetiska färgämnen som är mycket
omdebatterad är azofärgämnena. När
Sverige gick med i EU tvingades vi
acceptera azofärgämnen i betydligt fler
livsmedel än vad vi gjort tidigare.
Azofärgämnen kan ge upphov till över-
känslighetsreaktioner hos personer som
redan har någon form av allergi. Sym -
tomen utgörs av hudutslag, men astma,
nässelfeber och eksem har också rappor-
terats. Många oförpackade livsmedel,
bland annat lösgodis kan innehålla azo-
färgämnen. Detta gör att barn blir en
utsatt grupp. Färgämnen har E-nummer
i ”100-serien”, t ex E 123.

Förtjockningsmedel 
Ämnen som ökar livsmedlets viskositet
kallas förtjockningsmedel. Typiskt för
dessa är att de kan lösas eller finfördelas
i vatten och då bildar en trögflytande
lösning eller gel. De används för att göra
alltför tunnflytande produkter mer trög-
flytande. Många förtjockningsmedel
utvinns från naturliga källor, till exem-
pel potatismjöl, rismjöl eller ur produk-
ter från ärt- och baljväxtfamiljen. På
senare tid har man också börjat använda
kemiskt förändrade former av naturliga
ämnen.

Klumpförebyggande medel 
Dessa består av ämnen som gör att livs-
medel i pulverform rinner lättare och
inte klumpar ihop sig. Livsmedel som
ofta innehåller klumpförebyggande
ämnen är salt, florsocker, pulversoppor
och pulversåser.

Konserveringsmedel
Konserveringsmedel är ämnen som för-
länger hållbarheten hos livsmedel genom
att förhindra tillväxt av mikroorganis-
mer. Exempel på konserveringsmedel är
sorbinsyra, bensoesyra och natriumnitrit.
Konserveringsmedel har E-nummer i
”200-serien”, t ex E 210.

Smakförstärkare 
Sådana ämnen förstärker smaken eller
lukten hos ett livsmedel. De tillsätts
oftast färdiglagade kött- och fiskrätter
eller andra proteinrika rätter för att för-
stärka smaken. De mest kända är gluta-
minsyra och dess salter, t ex glutamat.
Känsliga personer kan drabbas av
huvudvärk, svettning, halsbränna och
illamående vid intag av höga halter glu-
tamat.

Stabiliseringsmedel 
Till dessa räknas ämnen som gör det
möjligt att behålla en blandning av icke
blandbara ämnen, ämnen som stabilise-
rar, bevarar eller förstärker färgen samt
ämnen som ökar ett livsmedels bindande
egenskaper. Stabiliseringsmedel används
t ex i sylt för att förhindra att bären flyter
upp till ytan. 

Surhetsreglerande medel
Surhetsreglerande medel ändrar ett livs-

medels surhetsgrad så att det antingen
blir mer surt eller mer basiskt. 

Syror
Syror ökar surheten hos ett livsmedel
eller ger det en syrlig smak.

Sötningsmedel
Det finns flera olika slag av sötnings-
medel och alla används för att ge livs-
medlet en söt smak. De vanligaste är
”vanligt” socker, dvs sackaros, som
utvinns ur sockerbetor eller sockerrör,
laktos (mjölksocker), maltos (maltsocker)
och fruktos (fruktsocker). I höga kon-
centrationer fungerar dessa också som
konserveringsmedel. Alla dessa klassas
dock som råvaror och inte som tillsatser.
Sockeralkoholerna (till exempel sorbitol,
mannitol, xylitol) betraktas alla som livs -
medelstillsatser. Flertalet av dem före-
kommer i naturen, men oftast i så låga
halter att kommersiell utvinning inte är
lönsam. En del absorberas långsamt och
ofullständigt i tarmen och kan om de
konsumeras i stora mängder ge upphov
till diarré. Vissa sockeralkoholer anses
som mindre skadliga för tänderna efter-
som de inte ger upphov till syrabildning
samt att de kariesframkallande bakterierna
inte kan utnyttja dem som energikälla.
De ger dock lika mycket energi som
vanligt socker och är därför inget alter-
nativ till vanligt socker för diabetiker
och bantare. Icke energi givande sötnings -
medel är t ex sackarin, cyklamat och
aspartam. Aspartam består av två ami-
nosyror, fenylalanin och asparaginsyra.

När industrin gör majonnäs som ska ha 
typiskt majonnäsutseende betydligt längre
tid än den hemgjorda måste emulgerings-
medel tillsättas.

Stabiliseringsmedel används t ex i sylt för
att förhindra att bären flyter upp till ytan.
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➤ Individer som har den medfödda sjuk-
domen PKU (fenylketonuri) kan inte
bryta ned fenylalanin och ska därför
undvika livsmedel som sötats med
aspartam. Flertalet sötningsmedel har E-
nummer i ”900-serien”, t ex E 951. Två
(sorbitol och mannitol) har dock E 420
respektive E 421 som identitetsnum-
mer.

Ytbehandlingsmedel 
Ytbehandlingsmedel används dels för att
skydda livsmedlen, dels för att ge dem
en blank yta. De används bland annat
till olika färska frukter. De utgörs oftast
av olika vaxer.

NÅGRA OMDISKUTERADE TILLSATSER
Natriumnitrit, E 250, får användas till
köttprodukter (korv, skinka m m) i
begränsad mängd. Vi som varit med ett
tag minns Björn Gillbergs kamp på
1970-talet mot nitrittillsats i charkvaror.
Både de svenska och europeiska livsme-
delsmyndigheterna har dock vägrat att
plocka bort natriumnitrit från den tillåtna
listan. Anledningen är enkel – ett antal
människor skulle i så fall avlida i botu-
lism. För den oinsatte är natriumnitrit
en ”make up”-produkt, som ger kött-
produkterna en attraktiv rosa färg. För
den insatte är det ett skydd mot botuli-
numförgiftning. Sporer till Clostridium
botulinum finns på rått kött, rå fisk och

på produkter som kommit i kontakt
med jord. Sporerna finns också i tarm -
innehåll från människa och djur. Så
länge sporerna kvarstår i sporform är de
ofarliga. Men i en trivsam miljö, t ex i
en korv eller i en sillinläggning, kan spo-
rerna övergå till bakterier, som sedan
börjar bilda gift i livsmedlet i fråga.
Natriumnitrit och kyla skyddar mot
detta. Ett stort charkföretag fick för några
år sedan för sig att plocka bort natrium-
nitrittillsatsen i korvarna. Korvarna blev
dock trist gråa. För att råda bot mot
detta tillsatte de rödbetssaft. Vad de inte
kände till var att rödbetor innehåller
mycket höga halter av natriumnitrat,
som omvandlas till nitrit. Livsmedels -
verket varnar för övrigt för att ge röd-
betssaft och rödbetor till barn yngre än
sex månader. De ”hälsosamma” korvarna
blev i stället väsentligt farligare än de
traditionellt tillverkade och försvann
snabbt från marknaden. 

Bensoesyra är en organisk syra som
förekommer i många bär. Lingon har så
hög halt av bensoesyra att de kan ”läggas
in” i vatten (vattenlingon) eller lagras
rårörda som mos utan tillsats av konser-
veringsmedel. Det är också tack vare
bensoesyran som råa och mosade
hjortron (mylta) inte möglar. Bensoe -
syran och dess salter är också godkända
livsmedelstillsatser (E 210). De tillsätts
för att förhindra att saft och sylt möglar
eller jäser. 

Natamycin (E 235) är en annan
omdebatterad tillsats. Det är ett antibio-
tikum, som produceras av bakterien
Streptomyces natalensis. Natamycin är
mögelhämmande och vissa ostar ytbe-
handlas med denna substans för att för-
hindra mögelväxt. Genom förbättrad
hygien under tillverkningsprocessen,
införande av luftfilter m m har man
kunnat minska antalet mögelsporer
väsentligt i produktionslokalerna. Där -
med finns det inte längre något behov
av att behandla ostarna med antimögel-
medel och många ostproducenter har
därför plockat bort det. Enligt min
mening är det precis så man ska resonera.
Man ska inte använda onödiga tillsatser
även om de är godkända. Kan man lösa
ett problem genom annorlunda produk-
tionsmetoder ska man göra det.

För några år sedan lanserades så kallade

mineralsalter. Vanligt koksalt består av
natriumklorid. I mineralsalterna har en
del av natriumkloriden bytts ut mot
kaliumklorid och magnesiumsulfat,
eftersom natriumjoner binder vätska
och kan ge förhöjt blodtryck hos dispo-
nerade individer. Ett par dagar före påsk
ringde en matskribent mig. Hon hade
provlagat det recept på gravad lax som
skulle publiceras i morgondagens tid-
ning. I stället för vanligt koksalt använ-
des mineralsalt, och nu smakade den
gravade laxen ruttet.

Elementärt, min käre Watson. Kok -
salt är ett gammalt, väl beprövat konser-
veringsmedel. Den konserverande effek-
ten beror just på att koksaltet binder
vatten, vatten som mikroorganismerna
behöver för att föröka sig. När man
byter ut en del av natriumkloriden mot
kaliumklorid och magnesiumsulfat
minskar den vattenbindande förmågan
och mikroorganismerna slår till. Tur i
oturen var att förstörelsemikroorganis-
merna hann före Clostridium botulinum.
Koksalt är förvisso ingen livsmedels -
tillsats i ordets strikta bemärkelse, men
exemplet visar hur svårt området är om
man inte har tillräckliga kunskaper.

ALLT MÅSTE DEKLARERAS
Med jämna mellanrum ställs frågan –
vad är det i korven? Det tillverkas
många olika sorters korvar. Vad som 
får finnas respektive inte finnas i korv -
smeten är reglerat i lagtexten. Av redlig-
hetsskäl och säkerhetsskäl måste allt som
ingår i korven anges i innehållsdeklara-
tionen. Om korven innehåller mycket
kött, dvs skelettmuskulatur, är ingredi-
enslistan kort och korvpriset högt. Om
korvpriset är lågt är ingredienslistan
oftast lång. I köttet finns proteiner, fett,
vatten och smakämnen – alla nödvändiga
för att det ska bli en korv. Proteinerna
binder fett och vatten, fettet ger smak
och saftighet. Minskar man andelen
kött i korvsmeten måste köttet ersättas
med andra ingredienser. Alternativa pro-
teinkällor är mjölkprotein, blodplasma,
svål, sojaprotein och äggprotein. Som
vattenbindande ingrediens kan också
potatismjöl och potatisfiber användas.
Koksalt, rökarom och kryddor ger smak.
Nitrit, askorbinsyra och koksalt är bland
annat hållbarhetsbefrämjande. Vill vi ha

För den oinsatte är natriumnitrit (E 250)
en ”make up”-produkt, som ger köttpro-
dukterna en attraktiv rosa färg. För den
insatte är det ett skydd mot botulinum-
förgiftning. 
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en korv med högt köttinnehåll måste vi
också vara beredda att betala för den. 

BEHÖVS ALLA TILLSATSER?
Till att börja med – bara för att ca 350
livsmedelstillsatser är godkända är det
inte synonymt med att alla används.
Livsmedelsindustrin pytsar inte i en
massa tillsatser enbart för nöjets skull.
Även tillsatser kostar pengar. Önskemålen
om vilka egenskaper ett livsmedel ska ha
varierar dock från konsument till konsu-
ment. En del tycker att fiskrom på burk
ska vara orange eller svart för att smaka
gott, medan andra tycker att den bleka,
ofärgade varianten är aptitligare. En del
oroar sig för att likören är färgad med
amarant, men glömmer bort att den
också innehåller ett betydligt farligare
ämne som heter etanol, eller uttryckt på
vardagsspråk – alkohol. Det är tillåtet
att injicera en salt/vattenblandning i rå
kyckling. Detta görs för att kycklingen
ska bli saftigare och måste deklareras.
Men, förfarandet ökar också kycklingens
vikt. I värsta fall – om kycklingen inte
levt i Sverige – kan också en och annan
salmonellabakterie slunkit in.

Sannolikt vill alla människor, oavsett
om vi är vanliga konsumenter, livsme-
delstillverkare, myndighetspersoner eller
forskare, ha så ”ren” mat som möjligt.
Alla har dock inte möjlighet, tid eller
lust att laga maten från grunden. Alla
har inte heller möjlighet att handla i
gårdsbutiker eller delikatessbutiker. De
måste få hjälp av livsmedelsindustrin
med matlagningen, dvs kunna köpa hel-
och halvfabrikat i mataffären. Den fär-
diglagade maten får inte vara så dyr att
flertalet inte kan köpa den. En del kon-
sumenter vill av olika skäl ha livsmedel
med reducerat fettinnehåll eller utan
socker. Dagens konsument har helt
andra krav än vad gårdagens hade.
Dessutom är konsumenten ofta skräm-
mande okunnig om allt som har med
mat att göra. Det går inte att laga stora
mängder mat, som klarar transporter
och har tillräckligt lång hållbarhetstid
och som dessutom ser ut som den mat
som lagas hemma i köket på samma sätt
som man gör hemma. Därför måste livs -
medelsindustrin använda olika tillsatser.
Alla måste dock deklareras i innehålls-
förteckningen för att konsumenter som

vill undvika någon eller några tillsatser
ska kunna göra detta. Jag är ingen vän
av ohämmat bruk av tillsatser, men jag
har tillräckligt med kunskaper för att
inse att de stundtals behövs. 

Att raljera med alla E-nummer som
finns på innehållsdeklarationen är lätt.
Det kräver endast god verbal förmåga.

Att värdera informationen och dra kor-
rekta slutsatser kräver många års special -
utbildning.

*MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM, 
leg veterinär, professor i livsmedelshygien,
Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan,
Örebro universitet, Box 1, 712 02 Grythyttan. 

Önskemålen om vilka egenskaper ett livsmedel ska ha varierar från konsument till konsu-
ment. En del tycker att fiskrom på burk ska vara orange eller svart för att smaka gott.

Tid: 4 –15 maj 2009

Målgrupp: Veterinär vid husdjursförening eller distrikts-/privatpraktiserande
veterinär, som arbetar med AI och djurhälsovård

Antal deltagare: Max 12 deltagare (minst 8). KV förbehåller sig rätten att
välja ut kursdeltagare.

Kursavgift: 15.000 kr (exkl. moms och mat-/logikostnader)

Kursansvarig: Lennart Söderquist, tel 018-672167, 
e-mail: Lennart.Soderquist@kv.slu.se

OBS! Ansökningar till kurserna skickas till Susanne Pettersson, 
Inst för KV, Avd för Reproduktion, Box 7054, SLU, 750 07 Uppsala, 
e-mail: Susanne.Pettersson@kv.slu.se, fax: 018-673545

Ansökningarna ska ha inkommit senast den 20 april 2009. Där ska
anges personnr, år för avlagd examen, motiv för att gå kursen, arbets  -
givarens namn alternativt namn på egen firma. 

Institutionen för Kliniska Vetenskaper (KV), SLU
anordnar kurs i                                  

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

Observera att inga försäkringar
ingår per automatik genom ditt
med lemskap i Sveriges Veterinär -
för bund utan du måste ansöka om
dem.  

Tack vare ett lågt skadeutfall 
sker ingen premiehöjning på liv-,
olycksfalls-, sjuk-, sjukvårds- eller
barnförsäkring som alltså haft 
oförändrad premie sedan 2006.
Veterinärutrustningsförsäkringen 
har fått sänkt premie medan
ansvarsförsäkringen blivit något
dyrare.

NYHET 2007
Livförsäkring med respektive utan för-
tidskapital kan numera tecknas upp till
25 prisbasbelopp (1 070 000 kr).

ADMINISTRATION OCH AVISERING
AV PERSONFÖRSÄKRINGAR  
Liv-, olycksfalls-, barn-, sjuk- och
privatvårdsförsäkring 
Veterinärförbundet har ett samarbets -
avtal med Max Matthiessen som inne-
bär att de sköter all administration och
avisering avseende personförsäkringar.
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar.

Medlemmar i förbundet som önskar
ansöka, ändra, avsluta eller fråga om för-
säkringar ska vända sig direkt till Max
Matthiessen på telefon 08-613 28 55 eller
e-post: grupp@maxm.se.

ADMINISTRATION OCH AVISERING
AV ANSVARS- RESPEKTIVE 
UTRUSTNINGSFÖRSÄKRING 
Ansvars- och veterinärutrustningsförsäk-
ringen administreras och aviseras av för-
bunds kansliet. Försäkringsgivare är If
Skade   försäkring. Vid ansökan, uppsäg-
ning eller frågor kontakta kansliet på
08-545 558 21.  

Praktikförsäkringen administreras och
aviseras av If Skadeförsäkring genom ett
samarbetsavtal med veterinärförbundet.
För offert eller andra frågor kontakta If på
060 – 633 54 31 eller stig.johansson@if.se.

INFORMATION OM DE OLIKA FÖR-
 SÄKRINGAR SOM MEDLEMMAR I
FÖRBUNDET KAN TECKNA
Prisbasbeloppet, förkortat pbb i texten
nedan, är 42 800 kronor för 2009. Alla
premier avser årspremie.

Livförsäkring utan förtidskapital  
Omfattar dödsfallskapital
I det fall medlemmen eller medförsäkrad
avlider under försäkringstiden utbetalas
försäkringsbeloppet till efterlevande.
Det går att teckna olika försäkrings -
belopp; 6 pbb (256 800 kr), 10 pbb
(428 000 kr), 15 pbb (642 000 kr) eller
25 pbb (1 070 000 kr), och dessa gäller
till och med 59 år. Från och med 60 år
minskar beloppet med 10 procentenheter
per år fram till 64 år. Från 64 år och
fram till slutåldern 67 år är livförsäk-
ringsbeloppet 50 procent av fullt belopp
= 3 pbb (128 400 kr), 5 pbb (214 000
kr), 7,5 pbb (321 000 kr)eller 12,5 pbb
(535 000 kr). Premien för 2009 är:

för 6 pbb: för medlem under 40 år 144
kronor för egen respektive medförsäkrad
och för medlem som fyllt 40 år 480 kro-
nor för egen respektive medförsäkrad. 

för 10 pbb: för medlem under 40 år 240
kronor för egen respektive medförsäkrad
och för medlem som fyllt 40 år 804 kro-
nor för egen respektive  medförsäkrad.

Information om veterinärförbundets
gruppförsäkringar 2009
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➤ för 15 pbb: för medlem under 40 år 396
kronor för egen respektive medförsäkrad
och för medlem som fyllt 40 år 1 212
kronor för egen respektive medförsäkrad.

för 25 pbb: för medlem under 40 år 660
kronor för egen respektive medförsäkrad
och för medlem som fyllt 40 år 2 016
kronor för egen respektive medförsäkrad.

Livförsäkring med enkelt 
förtidskapital  
Omfattar dödsfallskapital, förtidskapital
samt barnskydd
Dödsfallskapital. Information om döds-
fallskapital, se ovan: ’Livförsäkring utan
förtidskapital’.

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

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

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

Barnskydd. Barnskydd ingår som en 
del i den försäkrades livförsäkring med
förtidskapital. Försäkringen gäller för
barns bestående arbetsoförmåga eller
dödsfall. Försäkringsbeloppet är 10 pbb
(428 000 kr) vid arbetsoförmåga och vid
dödsfall ett halvt pbb (21 400 kr).
Försäkringen gäller längst till utgången
av den månad barnet fyller 18 år.
Försäkrade är försäkringstagarens arvs-
berättigade barn. 

Om förhållandena är följande när
försäkringen träder i kraft, omfattas inte
barnet av försäkringen:

– Om barnet beviljats vårdbidrag

enligt lagen om allmän försäkring,
– Om barnet vårdas på sjukhus eller

annan vårdinrättning,
– Om barnet fyllt 16 år.

Livförsäkring med enkelt förtidskapital
kan tecknas av gruppmedlem och med-
försäkrad på 6, 10, 15 eller 25 pbb.
Premien för 2009 är:

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

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

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

för 25 pbb: för medlem under 40 år
1 656 kronor för egen respektive med-
försäkrad och för medlem som fyllt 40
år 2 832 kronor för egen respektive
medförsäkrad.

Premiebefrielse ingår i försäkringen när
den försäkrade varit sammanhängande
helt (100 %) arbetsoförmögen under en

period av fyra år och fått utbetalning
med engångsbelopp från förtidskapitalet
efter fyra år.

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

Försäkringen har fyra olika ersätt-
ningsbelopp beroende på din månads -
inkomst. Vid månadsinkomst upp till
14 499 kronor är ersättningen 700 kro-
nor per månad för heltidssjukskriven och
årspremien är 312 kronor. Vid månads -
inkomst mellan 14 500 och 26 999 kro-
nor är högsta ersättning 1400 kr/mån
och årspremien 624 kronor, vid månads-
inkomst mellan 27 000 och 39 999 kro-
nor är högsta ersättning 2 100 kr/mån
och årspremien 936 kronor och vid
månadsinkomst på 40 000 kronor och
uppåt är högsta ersättning 2 800 kr/mån
och årspremien 1 248 kronor. Premien
är inte avdragsgill i deklarationen.
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Ersättningen är skattefri och utbetalas
till så stor del som svarar mot graden av
arbetsoförmågan (minst 25 %).

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

Vid medicinsk invaliditet är olycks-
fallsskyddet maximalt 10 pbb. Ersätt -
ning betalas i förhållande till graden av
invaliditet och minskas med 2,5 procent -
enheter för varje år som åldern överstiger
45 år. Vid 65 års ålder uppgår maximal
invaliditetsersättning till hälften av det
fulla försäkringsbeloppet. Försäkringens
slutålder för medicinsk invaliditet är 
67 år.

Vid ekonomisk invaliditet utbetalas
ett maximalt invaliditetskapital på 20
pbb. Ersättning betalas i förhållande till
graden av invaliditet och minskas med 5
procentenheter för varje år som åldern
överstiger 45 år. Försäkringens slutålder
är 65 år.

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

I försäkringen ingår också ett kris -
moment som omfattar psykologkonsul-
tationer för försäkrad som drabbats av
ett traumatiskt tillstånd till följd av
ersättningsbar olycksfallsskada, rån, hot
eller överfall, makes eller barns dödsfall.
Krismomentet gäller för den försäkrade
i egenskap av privatperson, det vill säga
ej i tjänsten. Försäkringen gäller inte för
skador som tillfogats av någon i familje -
kretsen. Kristerapi ges med högst 10
behandlingar per försäkrad och skada.
Premien för 2009 är 240 kronor för egen
försäkring respektive medförsäkrad.

Invaliditetstillägg
Invaliditetstillägget gäller dygnet runt.
Olycksfallsskyddet är värdesäkrat och
invaliditetskapitalet uppgår till 20 pbb
vid invaliditet. Ersättning betalas i för-
hållande till graden av invaliditet.
Premien för 2009 är 180 kronor för egen
försäkring respektive medförsäkrad.

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

Försäkringsbeloppet uppgår till max
30 pbb per barn och ersättning utbetalas
i förhållande till invaliditetsgrad. Vid
olycksfall ersätts även läke-, tandskade-
och resekostnader (de verkliga kostna-
derna), merkostnader för skadade kläder,
glasögon med mera i samband med
olycksfall som krävt läkarbehandling,
övriga oundvikliga merkostnader på
grund av olycksfallet, och rehabiliterings -
kostnader. Ett dödsfallskapital på 1 pbb
betalas oavsett om dödsfallet beror på ett
olycksfall eller en sjukdom. Premien för
2009 är 696 kronor. Du betalar endast en
premie oavsett antalet barn.

Sjukvårdsförsäkring 
Som medlem i veterinärförbundet kan
Gruppsjukvård Komplett tecknas i Läns -
försäkringar. Följande moment ingår i
försäkringen.
Läkarvård
Operation och sjukhusvård
Eftervård och rehabilitering
Resor och logi
Läkemedel
Psykologbehandlingar (max 10 behand-
lingar) 
Sjukgymnast/naprapat/kiropraktor
(max 10 behandlingar)
Vaccinationsservice                                               

Självriskersättning från reseförsäkring 
World Medical Card 

Premien för 2009 är 2 700 kronor för
egen försäkring respektive medförsäkrad.

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

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen omfattar skade-
ståndsskyldighet för personskada och
sakskada (inklusive skada på djur) som
försäkrad medlem kan åläggas i sin vete-
rinärverksamhet. Försäkringen gäller i
Norden men kan efter ansökan utvidgas
att gälla utanför Norden för en kortare
tidsperiod. Försäkringen gäller härvid för
veterinärverksamhet som den försäkrade
bedriver i privatpraktik i form av egen
rörelse. 

Under de förhållanden som ovan
angivits gäller försäkringen även för
medlems eller medlems firmas (bolags)
arbetsgivaransvar. Försäkringen omfat-
tar inte skadeståndsskyldighet som kan
åläggas försäkrad medlem i annan verk-
samhet än försäkrad veterinärverksamhet
enligt ovan eller åvilar annan arbetsgivare
än enligt ovan. Försäkringen gäller inte
för feldiagnos som inte förorsakat skada
på djuret.

Försäkringen finns i två olika ersätt-
ningsnivåer:
1. Maximalt försäkringsbelopp vid per-
sonskada är 10 miljoner kronor och vid
skada på djur 2 miljoner kronor. Själv -
risken uppgår vid varje skadetillfälle till
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7 procent av prisbasbeloppet (2009 =
2 996 kronor). Premien för 2009 är 264
kronor. 
2. Maximalt försäkringsbelopp vid per-
sonskada är 10 miljoner kronor och vid
skada på djur 5 miljoner kronor. Själv -
risken uppgår vid varje skadetillfälle till
7 procent av pbb (2 996 kronor). Premien
för 2009 är 528 kronor.

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

Ultraljud, fiberendoskop, röntgen -
utrustning, framkallningsapparatur och
autoklav ingår endast om de är portabla.
Mobiltelefon och personsökare ingår
inte.

Försäkringen finns i två olika ersätt-
ningsnivåer:

1. Försäkringsbeloppet uppgår till maxi-
malt 3 pbb för försäkrad veterinärs
egen dom. Självrisken är 500 kr. Premien
för 2009 är 250 kronor. 

2. Försäkringsbeloppet uppgår till maxi -
malt 7 pbb för försäkrad veterinärs egen-
 dom. Självrisken är 500 kr. Premien för
2009 är 622 kronor. 

Observera att veterinärutrustnings-
försäkringen endast kan sägas upp till

årsförfallodagen, som är den l januari
varje år. Enda undantaget är om du sålt
din utrustning. Då kan försäkringen upp-
höra från nästkommande månadsskifte
efter det att skriftlig avanmälan inkom-
mit till veterinärförbundet.

Praktikförsäkring för företagande
veterinärer 
If Skadeförsäkring erbjuder i samarbete
med veterinärförbundet en praktikför-
säkring för medlemmar med egen klinik.
Försäkringen kan skräddarsys efter
behov och omfattar bland annat all egen-
dom på kliniken, ersättning för avbrott
vid en ersättningsbar egendomsskada,
ansvar (inkl behandlingsansvar), rätts -
skydd, krisskydd samt tjänstereseförsäk-
ring. 

Försäkringen administreras av If.
Medlemmar i förbundet får en mycket
förmånlig premie jämfört med If:s ordi-
narie premie för småföretagarförsäkring.
För offert eller andra frågor kontakta 
If på 066-633 54 31 eller svf@if.se. 

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING
Veterinärförbundet kan i samarbete
med If Skadeförsäkring även erbjuda dig
som medlem 15 procent rabatt på If:s
ordinarie pris på Hem- och Villa för -
säkring. Utöver detta finns också If Plus
som kan ge dig upp till 20 procent ytter-
ligare rabatt på Hem- och Villaför -
säkringen samt på de flesta av dina övriga

privata sakförsäkringar, t ex bil- och fri-
tidshusförsäkring. Detta rabattsystem
bygger på det antal försäkringar du har;
ju fler försäkringar, desto högre rabatt.

Exempel: Hem/villaförsäkring
Ordinarie pris 2 000 kr

Rabatt via SVF (15 %) -300 kr

If Plus-rabatt (20 %) -340 kr

Du betalar 1 360 kr

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

GRATISFÖRSÄKRINGAR FÖR 
NYUTEXAMINERADE 
Studerandemedlemmar som avslutat
studierna i årskurs 6 erhåller gratis liv-,
olycksfalls- och ansvarsförsäkring under
två år. Ansvarsförsäkringen gäller dock
enbart för legitimerad veterinär som
utför arbete som veterinär utanför en an -
ställning.Dessa medlemmar är sålunda
utan att betala premie försäkrade under
2009 och 2010 med en livförsäkring på
10 pbb samt med en olycksfallsförsäk-
ring på 10 pbb. Ansvarsförsäkringens
maximala ersättningsbelopp är vid per-
sonskada 10 miljoner kronor och vid
skada på djur 2 miljoner kronor.

En förutsättning för att tillhöra liv-
och olycksfallsförsäkringen är full arbets-
förhet. De medlemmar som berörs av
detta har fått information direkt från
förbundet.  ■

➤
ILL

: C
LA

ES
BE

C
K
-F

RI
IS

ILL
: C

LA
ES

BE
C

K
-F

RI
IS

SVT nr 3 09 final:Layout 1  09-02-23  09.24  Sida 42



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  3 • 2009 43

N O R D VA C C

Prisvärt vaccin från 16:-/dos exkl. moms!

Kor med namn ökar 
produktionen

❘❙❚ En ko med ett namn ger mer mjölk 
än en ko utan namn, visar färska studier
från universitetet i Newcastle, England.
Forskarna Catherine Douglas och Peter
Rowlinson visade att om man ger kon 
ett namn och behandlar henne som en
individ, kan den årliga mjölkavkastningen
ökas med nästan 300 liter. 

Studien publicerades den 28 januari i
tidskriften Anthrozoos, och bygger på en
enkät bland 516 brittiska mjölkbönder. 
46 procent av bönderna hade egna namn
på alla kor i sin besättning, och mjölkav-
kastningen var signifikant bättre i denna
grupp än bland de bönder som hanterade
korna som en grupp djur. Tio procent av
bönderna svarade tydligt att rädsla för

mänsklig kontakt hos korna resulterade 
i sämre mjölkningsresultat.

– Genom att lägga mer vikt på det 
individuella djuret, t ex genom att ge det
ett eget namn och att interagera mer
med det under dess uppväxt, kan vi få
flera fördelar, säger Catherine Douglas.
Det förbättrar inte bara kons välbefin -
nande och dess syn på människor, det
ökar också mjölkproduktionen, konsta -
terar hon.  ■

Många fynd av salmonella
rapporteras inte 

❘❙❚ Livsmedelsverket misstänker att många
företag inte rapporterar fynd av salmo -
nella i egenkontrollen. Nu ska rapporte -
ringen granskas, skriver tidningen ATL
den 30 januari. Antagandet om bristfällig
rapportering bygger verket bland annat
på tidigare kontrollprojekt som visat att
vart åttonde köttparti från annat EU-land

innehöll bakterien. Ett annat projekt där
köttberedningar granskades visade att 22
procent av partierna innehöll salmonella.

Jag gissar att åtminstone tio procent av
alla försändelser med kött från andra län-
der, trots salmonellagarantier, är positiva,
säger Lars Plym Forshell, smittskydds -
samordnare vid Livsmedelsverket. Det
företag som hittar salmonella i egenkon-
trollen är rapporteringsskyldigt till tillsyns-
myndigheten, men få rapporter kommer
in. Lars Plym Forshell säger även att verket
får väldigt få anmälningar från kommu-
nernas livsmedelsinspektörer som har
anmälningsplikt om salmonella hittats på
en anläggning.

– Vi vill veta hur mycket salmonella
man hittar. Det står nu högt på vår lista
att rapporteringen ska bli bättre och
snabbare. Därför kommer vi i ett projekt
under året att vända oss till såväl myndig-
heter som livsmedelsindustri för att detta
ska bli bättre, säger han.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Insändaren framförde i SVT nr 1/09
kritik mot hur länsstyrelsen i Skåne
placerat alla sina djurskyddsinspek-
törer i residenshuvudstaden, vilket
medför långa resor och försämrad
effektivitet för inspektörerna.
Länsstyrelsen besvarade kritiken i
samma tidning, men insändaren 
vill här ytterligare kommentera för-
hållandena. 

Länsstyrelsens replik i SVT 1/09 blev
tyvärr som förväntad. En lite diffus för-
klaring med upprepningar i vissa stycken
av förhållanden, som jag redan beskrivit.
Jag hade dock hoppats på en lista med
konkreta åtgärder för att reda upp det
kaos, som jag nu inser råder inom djur-
skyddet i Skåne.

Argumentet att teknisk utrustning
ska lösa problemen är inte trovärdigt.
Det lyser igenom att hela organisationen
var dåligt förberedd. Det verkar som om
ledningen inte satt sig in i inspektörernas
arbetssituation innan beslut om lokali-
sering fattades. 

ORGANISATION PÅ FEL ORT
Det fanns gott om tid och möjligheter
att lyssna till inspektörernas erfarenheter
men istället verkar det som om man 
slagit dövörat till och litat till sin egen
förträfflighet. Detta är desto mer
anmärkningsvärt eftersom ledningen
tycks sakna utbildning och insikter i
djurskydd. 

Har man läst propositionen överhu-
vudtaget? Varför har man inte tagit till
sig påpekandet att den lokala förank-
ringen är viktig? Det primära målet för
organisationen är att förhindra misär
och lidande bland djur. Istället har man
av prestigeskäl och okunnighet på fel ort
skapat en organisation, som inte fungerar
i praktiken.

Att djur nu får lida på grund av detta
verkar inte spela någon roll. Cyniskt!

LÅNGA RESTIDER
Jag lider lite med Johan Johnmark, som
fått detta paket i knäet utan tillräcklig
kunskap om förutsättningarna. Han blir
väl syndabocken när organisationen
krackelerar. Svart på vitt kommer obe-
vekligen när statistik mellan ingripan-
den och beslut år 2008 och 2009 finns
och när jämförelser mellan plan och
utfall jämförs. Jag ser fram emot en revi-
sion från Jordbruksverket, med hänvis-
ning till verkets föreskrifter om offentlig
djurskyddskontroll (SJVFS 2008:67).

Avstånden inom länet är tämligen
korta med 15 mil från hörn till hörn,
påpekar Johnmark. Mer korrekt hade
varit att ange tiden att resa med bil 15
mil nord till syd eller sydväst till de mest
djurtäta områdena. Där finns inga motor-
vägar varför restiden tur och retur är ca
fyra timmar när betingelserna är opti-
mala. Vintertid med snö är de sannolikt
väsentligt längre. Det är inte rimligt att
en inspektör ska tillbringa halva sin
arbetstid på väg. Från miljösynpunkt och
med tanke på ökad risk för personalen
är det också helt förkastligt.

Johan Johnmark nämner också att
man istället för utlokalisering valt att

anställa fler inspektörer. Kommer inte
kostnaderna för förlorad effektiv arbets-
tid på grund av resor och kostnader för
fordon för samtliga inspektörer att vara
högre än kostnader för hyra av några
lokaler på orter närmare djurtäta områ-
den?

Oavsett vilket ska myndigheten enligt
24 § i djurskyddslagen ha tillgång till
djurskyddsutbildad personal i den
omfattning som behövs för att den ska
kunna fullgöra sina uppgifter på ett till-
fredsställande sätt, vilket nu inte sker.
Jag kommer att fortsätta min bevakning
av detta ärende med avsikt att med alla
möjliga medel få en förändring som leder
till ett djurskydd, som är acceptabelt
från både djurens och inspektörernas
perspektiv.

TORBJÖRN STÅLHANDSKE

leg veterinär, docent

Kaos inom djurskyddet i Skåne

❘ ❙❚ replik

replik
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En djurägare och länsstyrelsen i
aktuellt län anmälde veterinär NN
för felaktigt agerande i samband
med avlivningen av en häst. NN
bestred att han gjort något fel.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Veterinär NN deltog vid en oanmäld
inspektion hos djurägaren, tillsammans
med djurskyddsinspektörer från aktuell
kommun. På den film som finns från
inspektionen syns en hingst som står 
en meter från klimatskyddets vägg.
Hingsten är lugn men visar obehag på
höger framben. När hästen lyfter höger
framhov kan man se att något fastnat i
hoven så att endast tåspetsen når ner till
marken. Detta märks också när vänster
framben lyfts. Filmen visar också att
avlivning diskuterades och att det skulle
vara svårt att få ut hästen ur klimatskyd-
det om avlivning skedde på plats. 

Veterinären bedömde att hästen var i
alltför dåligt skick för att transporteras
till närmaste djursjukhus. Det misstänk-
tes att hästen hade en fraktur på höger
framben men trots det flyttades hästen.
Man kan också observera på filmen att
då hästen leds ut lossnar något från
höger framhov. Hästen går efter det
bättre och bättre tills hältan upphör full-
komligt. Fotografier visar också att häs-
ten inte stödjer på höger framben då
den står inne i klimatskyddet men på

avlivningsplatsen stödjer på benet utan
problem. Den förändringen observera-
des inte av veterinär NN. Om NN hade
utrett hältan innan avlivningen hade det
visat sig att hästen inte var i det dåliga
skick som påstods. 

I inspektionsrapporten står att försök
gjorts att kontakta djurägaren via telefon
innan avlivningen, vilket inte stämmer
överens med filmen från inspektionen.
Det gjordes bara ett försök att nå ägaren
på hans ena mobiltelefon som han
dessvärre inte hade på sig. Djurägaren
har en annan mobiltelefon till vilken
inga försök gjordes att ringa. Hans
hingst avlivades sedan utan att han kon-
taktats. 

Enligt obduktionsprotokollet från
SVA var hästen då den avlivades helt
frisk. I NNs journalutdrag och inspek-
tionsrapport kan man läsa att hästen
visade tecken på att frysa och skaka.
Vidare står det att hästen hade apatisk
blick och vinglade då man försökte flytta
den. Detta stämmer inte överens med
vad man kan observera på filmen från
inspektionen. Filmen visar inte heller att
NN vidtagit någon rengöring eller
undersökning av hoven. Hästen lutar sig
på filmen inte mot någon vägg utan står
en bit från väggen. NN avlivade en frisk
häst, underlät att undersöka hältan och
underlät att göra en grundlig klinisk
undersökning. Han agerade även utan att
han kände till hästrasens speciella hud-
och pälsproblem. NN bedömde också
hästen som mager och svag trots att så
inte var fallet.

LÄNSSTYRELSENS ANFÖRANDE
I detta ärende framträder tre bilder 
av den sjuka hästen. Av veterinär NN
skildras ett mycket sjukt djur som av
djurskyddsskäl måste avlivas omgående.
På inspelningen syns en häst som för
betraktaren framträder som visserligen
sjuk men inte utsatt för den högsta gra-
den av lidande. I obduktionsrapporten
skildras en häst som är helt utan sjukliga
förändringar. 

Länsstyrelsen anser att det saknades
flera undersökningsmoment i veterinär
NNs undersökning av hästen innan den
flyttades för avlivning. Vidare anser
länsstyrelsen att förnyad och fördjupad
undersökning av hästen lämpligen
borde ha satts igång dels i samband med
att rörelsemönstret starkt förbättrades
när hästen leddes ut ur ligghallen, dels
när hälta och allmäntillstånd åter kraf-
tigt försämrades då hästen var framme
vid platsen för avlivningen. Läns sty rel -
sen hävdar att ett beslut om avlivning av
ett djur enligt 30 § djurskyddslagen
utan ägarens vetskap måste fattas med
yttersta omsorg och att alternativa hand-
lingsvägar noggrant måste övervägas.
Med anledning av de uppgifter som
framkommit i ärendet bedömer länssty-
relsen att det kan ifrågasättas om det var,
från djurskyddssynpunkt, strikt nödvän -
digt att omedelbart avliva den aktuella
hästen.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
NN var kallad av Miljökontoret i aktuell
kommun att delta i ett besök hos djur -

Ansvarsärende

Avlivade häst utan ägarens 
vetskap

ansvarsärende
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ägaren. Två av djurskyddsinspektörerna
hade dagen före hos djurägaren hittat en
häst som bedömdes ha kraftigt nedsatt
kondition och enbart belastade två av
benen. Miljönämnden hade före besöket
fattat beslut om omedelbart omhänder-
tagande av hästen. NN undersökte häs-
ten och fann då att den lutade sig mot
väggen för att kunna hålla sig upprätt.
Hästen hade svårt att stödja på höger
framben och vänster bakben. Hästens
allmäntillstånd var kraftigt påverkat. And -
nings frekvensen var förhöjd, 25/minut
och så även pulsen, ca 60/minut. Pulsen
var också tunn. Hästen var något ut -
torkad och munslemhinnorna hade
dålig kapillär återfyllnad, ungefär 3–4
sekunder. Hästen ömmade över höger
framben. Höger framhov inspekterades
efter noggrann rengöring och inga främ-
mande föremål eller värme kunde kon-
stateras. 

NNs bedömning var att hästen ome-
delbart behövde få vård på djursjukhus
men inte skulle klara av transporten dit.
Då fattade NN beslut om avlivning av
hästen av djurskyddsskäl. Av hänsyn till
de övriga hästarna i hagen försökte de
flytta hästen till andra sidan stallet, vil-
ket också skulle underlätta hämtningen
av hästen. Till att börja med var hästen
blockhalt men efter att ha gått en bit
avtog hältan och var en- till tvågradig 
för att sedan återigen bli värre. Hästen
vinglade då också och var orkeslös. NN

avlivade då hästen för att den skulle 
slippa plågas längre. 

Beträffande obduktionen av hästen är
det inte ovanligt att den kliniska bilden
inte kan verifieras vid obduktionen. 

JORDBRUKSVERKS YTTRANDE
Av 30 § djurskyddslagen framgår att ett
djur som är så svårt skadat att det bör
avlivas omedelbart får avlivas av veteri-
när eller polisman. Denna paragraf ska
dock användas med yttersta omsorg och
i de fall då djurets tillstånd gör att alla
andra alternativ är uteslutna. Jordbruks -
verket anser att det kan finnas tvivel om
hästens tillstånd var så dåligt att det kräv-
 des omedelbar avlivning. Verket över -
 låter den veterinärmedicinska bedöm-
ningen åt ansvarsnämnden. 

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
I det aktuella ärendet har NN agerat
som stöd för myndighet. NN har haft i
uppdrag att göra en bedömning av häs-
tens tillstånd för kommunens räkning.
Ansvarsnämnden noterar att den häst
som ärendet gäller vid tillfället var före-
mål för omedelbart omhändertagande
av Miljönämnden. 

Av den film som ingetts både av
djurägaren och av länsstyrelsen framgår
med tydlighet att hästen hade mycket
svårt för att röra sig. Det måste enligt
nämndens mening ha funnits någon
form av sjuklig process i benet trots att

obduktionen inte kunde fastställa vad
detta var. Det är denna kliniska bild som
NN hade att utgå från vid tillfället för
beslutet. Han gjorde då bedömningen
att hästen var för dålig för att transpor-
teras till ett djursjukhus och att det enda
kvarstående alternativet var att avliva
hästen av djurskyddsskäl. 

Rätten att avliva ett sjukt eller skadat
djur bör tillämpas med största omsorg.
Det får enligt ansvarsnämndens mening
i sådana fall inte finnas tvivel om att en
avlivning är nödvändig. Uppstår tvekan
bör veterinären försöka utreda saken
vidare och om möjligt även få en
”second opinion”. Eftersom den kliniska
bedömningen är avgörande när avliv-
ningsbeslutet ska fattas är det också vik-
tigt att dokumentera varför avlivningen
måste ske. Någon sådan dokumentation
har NN inte fört in i journalen utan
detta framgår först av intyget. Detta är
en brist i hans agerande.

NN har emellertid haft att avgöra
hästens tillstånd efter en klinisk bedöm-
ning på platsen, vilket kan vara en svår
uppgift. Han har också försökt att
komma i kontakt med djurägaren. Mot
bakgrund av den dokumentation om
hästens tillstånd som föreligger i ärendet
kan det enligt nämndens mening inte
fastslås att NN beslut om avlivning var
felaktigt. Han ålades därför inte någon
disciplinpåföljd.

JOHAN BECK-FRIIS

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM
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Djurförbudsregister införs

❘❙❚ Regeringen föreslog den 5 februari 
i en lagrådsremiss att ett djurskyddskon-
trollregister ska upprättas. 

Under de senaste tre åren har antalet
personer som fått djurförbud fördubblats.
Idag kan en person med djurförbud flytta
från ett län till ett annat och skaffa ett
nytt djur, utan att djurskyddsinspektö -
rerna i det nya länet vet att djurägaren
har djurförbud. Information av betydelse
för djurskyddskontrollen finns spridd hos
flera kontrollmyndigheter på regional nivå
och hos flera statliga myndigheter. Därför
föreslår regeringen nu att det införs ett
centralt djurskyddskontrollregister.

– Det ska inte gå att komma runt 
djurskyddslagen och skaffa ett nytt djur

genom att helt enkelt flytta till ett annat
län. Har du djurförbud gäller det över
hela Sverige och det ska också vara lätt
för djurskyddsinspektörerna att ta reda 
på vem som har det, kommenterar jord-
bruksminister Eskil Erlandsson.  ■

Starka reaktioner kring 
dunplockning

❘❙❚ TV-programmet Kalla fakta visade den
1 och 8 februari hur miljontals gäss i
Ungern och Kina plockas levande för att
ge dun till jackor, kuddar och täcken
bland annat i Sverige. Veterinärförbundet
deltog med kommentarer i programmen,
som väckte starka reaktioner i hela landet.

Från Jordbruksdepartementet klargjor-
des i ett pressmeddelande den 4 februari
att det är förbjudet att plocka dun från
levande fåglar i Sverige. Inom ramen för
Europarådets konvention om skydd av

animalieproduktionens djur finns vidare
regler som anger att fjädrar, inklusive 
dun, inte ska plockas från levande fåglar.
Konventionen har skrivits under och rati -
ficerats av samtliga EU-länder.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson med-
delade att han kommer att ta upp frågan
med EUs jordbruksministrar när de möts
nästa gång i Bryssel. Sveriges regering 
verkar för en gemensam lagstiftning inom
EU som skyddar djur från den här typen
av hantering.  ■

Blandade reaktioner på
myndighetsutredning

❘❙❚ Den 5 februari presenterade utredaren
Gerhard Larsson sin utredning om den
framtida myndighetsstrukturen i livs -
medelskedjan. Förslaget presenteras 
utförligare på annan plats i denna tidning.

Reaktionerna från berörda myndigheter
och organisationer lät inte vänta på sig. 

– Tvärtemot vad utredningen påstår
kommer förslaget att öka regelkrånglet
för bonden, verksamheter som i dag finns
hos en myndighet ska plötsligt hanteras
av två. Viktiga kvalitetsaspekter som djur-
skydd och miljö riskerar att glömmas 
bort, kommenterade LRFs ordförande
Lars-Göran Pettersson. SVAs generaldirek-
tör Anders Engvall pekar på att områden
utanför livsmedelskedjan, som djurskydd
och sjukdomar hos vilda djur, inte naturligt
sorterar under en föreslagen livsmedels -
säkerhetsmyndighet. Även organisationen
Djurskyddet Sverige är kritisk i ett press-
meddelande, där man konstaterar att
djurskydd är mycket mer än livsmedels -
säkerhet. Samma uppfattning delas av
SVF, som kritiserar att djurskyddet ska
omorganiseras för tredje gången på några
år och att djurhälsofrågorna för sällskaps-
djuren riskerar att marginaliseras. Jord -
bruks verkets generaldirektör Mats Persson 
håller med, och framhåller att djur är så
mycket mer än mat.

Mer positiv är man på Livsmedelsverket,
där generaldirektören Inger Andersson
pekar på att förslaget överensstämmer
med livsmedelslagstiftningen inom EU.
Även Kött- och Charkföretagens VD 
Åke Rutegård välkomnar utredningen
som han bedömer vara bra för chark -
industrin.  ■
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En person som 2004 fick sin veteri-
närlegitimation indragen ansökte
hos den Veterinära ansvarsnämnden
om att återfå legitimationen.
Liknande ansökningar till Jordbruks -
verket hade tidigare avslagits upp-
repade gånger.

Genom beslut 2004 återkallade ansvars -
nämnden, med stöd av 13 § första
stycket lagen (1994:844) om behörighet
att utöva veterinäryrket, ZZs legitima-
tion som veterinär.

Länsrätten i Jönköping avslog samma
år ZZs överklagande av ansvarsnämn-
dens beslut. Kammarrätten i Jönköping
och Regeringsrätten beslutade 2004
respektive 2005 att inte meddela pröv-
ningstillstånd. Ansvarsnämndens beslut
om återkallelse av ZZs veterinärlegiti-
mation vann därmed laga kraft.

Kammarrätten i Jönköping beslutade
2005 att inte meddela resning och
Regeringsrätten beslutade senare samma
år att inte meddela prövningstillstånd i
frågan. Ansvarsnämnden avslog senast
2006 en ansökan från ZZ om att återfå
legitimationen. Länsrätten i Jönköping
avslog samma år ZZs överklagande.
Kammarrätten i Jönköping beslutade
2007 att inte meddela ZZ prövningstill-
stånd. Regeringsrätten beslutade senare
2007 att inte meddela ZZ prövningstill-
stånd.

ZZ har nu på nytt ansökt hos
ansvarsnämnden om att återfå sin legiti-
mation som veterinär. 

SÖKANDENS ANFÖRANDE
ZZ anser att det aldrig funnits anled-
ning att återkalla hennes legitimation.
Hon har heller aldrig fått någon redo -

görelse av vad som ligger till grund för
återkallelsen eller presenterats en god-
tagbar anledning till att legitimationen
återkallats. ZZ har bemött de anklagelser
om felbehandlingar som gjorts till
ansvarsnämnden. Dessa påståenden är
sanningslösa och det föreligger inga fel-
behandlingar som kan motivera att legi-
timationen dras in. Några disciplinära
påföljder har hon inte fått. Däremot har
det hittats på en varning för att skada
henne. Hon har inte heller såsom tidi -
gare påståtts förtalat någon eller agerat
provocerande. ZZ anser inte att någon
rättelse kan tas av henne och är inte
medveten om vilken rättelse eller för-
klaring som krävs av henne. Hon undrar
om det är Veterinära ansvarsnämndens
avsikt att hennes legitimation ska vara
återkallad för gott.

JORDBRUKSVERKET YTTRANDE
Jordbruksverket påpekar att ZZ vid ett
flertal tillfällen har utövat veterinäryrket
efter det att hennes legitimation frånta-
gits henne. Berörd tingsrätt dömde
under 2008 ZZ till böter för brott mot
djurskyddslagen samt obehörig utövning
av veterinäryrket. ZZ har ett flertal

gånger ansökt hos Jordbruksverket om
att återfå sin legitimation. Verket har
varje gång, senast 2008, avslagit ansökan.
Det har inte framkommit några om -
stän digheter som gör att verket ändrat
uppfattning i frågan. 

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
ZZ har under en lång följd av år verkat
som veterinär. Som framgår av ansvars -
nämndens beslut 2004 att återkalla 
hennes legitimation har det under åren
1994–2003 förekommit olika discipli-
nära ärenden där ZZ tilldelats två var-
ningar respektive tre erinringar. ZZ har
anfört att hon i dessa ärenden inte har
handlat felaktigt utan att påståendena är
sanningslösa. Av detta samt av vad hon
därutöver anfört framgår att hon inte
har insikt i vad som föranlett att legiti-
mationen återkallats. Ansvarsnämnden
anser mot den bakgrunden och med
beaktande av övriga omständigheter i
ärendet att förhållandena inte är sådana
att ZZ nu åter kan meddelas legitima-
tion som veterinär. Hennes ansökan
bifölls därför inte. 

JOHAN BECK-FRIIS

Ansvarsärende

Fd veterinär ville ha legitimation åter

ansvarsärende

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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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Kronisk aktiv mykotisk rinit/nasal aspergillos.

I biopsin från nässlemhinnan, vilken täcks av ett respi-
ratoriskt epitel (Figur 3, svart pil), ses hyperemi i form av
blodfyllda små kapillärer (Figur 3, gröna pilar), samt diffus
infiltration av en blandad population av inflammatoriska
celler, omfattande plasmaceller, lymfocyter, makrofager
och neutrofiler (Figur 3, blåa pilar). Exsudatmassorna
utgörs till övervägande del av mycket rikliga mängder ofta
grenade svamphyfer, sammanbakade i stora sjok (Figur 4,
svarta pilar). Små mängder neutrofiler förekommer också i
exsudatet (Figur 4, gröna pilar). 

DISKUSSION
Mykotisk rinit är en relativt ovanlig sjukdom, som dock
förekommer sporadiskt hos främst hästar och hundar.
Symtombilden varierar, men uni- eller bilateralt näsflöde
och andningsbiljud är vanliga kliniska fynd. Endo skopi -
bilden, med förekomst av blomkålsliknande, sköra, lite torra/
matta ”utväxter” på nässlemhinneytan, är tämligen typisk.

Histologiskt är undersökning av framför allt exsudat-
massorna värdefull, då denna kan erbjuda en snabb och
tillförlitlig diagnos. Inflammationen i själva nässlemhinnan
är, som i det här beskrivna fallet, oftast ospecifik till sin
karaktär och ger därför ingen direkt vägledning beträffande

FIGUR 3. Kronisk aktiv rinit. Nässlemhinna täckt av respi-
ratoriskt epitel (svart pil). Bilden visar hyperemi (gröna
pilar) samt diffus infiltration av en blandad population
av inflammatoriska celler i slemhinnan (blåa pilar). HE-
färgning, förstoring cirka 25 gånger. 
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TILL SALU:    i Borlänge
Efter 16 framgångsrika år i Dalarnas största stad är det
dags för nedtrappning och vi vill därför nu överlåta vår
väl etablerade och renommerade djurklinik.

Den ljusa, trevliga och välutrustade kliniken är belägen i
egen fastighet om 200 kvm med utmärkt läge vid RV 50,
nära till Kupolen och Borlänge centrum. Möjlighet att
bygga ut verksamhet och lokaler finns, om så skulle
önskas.

Vi har en trogen kundkrets med cirka 6 000 smådjurs  -
besök årligen i poliklinik.

För rätt köpare kan verksamheten överlåtas stegvis och
vi kan också medverka i viss utsträckning till anskaffande
av bostad i området.

Seriöst intresserade är välkomna att kontakta Christer
Nälser på 070-234 7650.
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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

rinitens etiologi. Exsudatet är däremot diagnostiskt, då
detta vanligen består nästan uteslutande av svamphyfer.
Mindre mängder inflammatoriska celler, företrädesvis
neutrofiler, och bakterier förekommer också ofta i
exsudatet. För att bättre visualisera svamphyferna
används specialfärgningen PAS (Periodic Acid Schiff ).
Denna färgar bland annat mukopolysackarider, och
gör att svampens konturer framträder tydligare.

Karakteristika i svamporganismernas morfologi och
kompletterande mykologisk odling används för defini-
tivt fastställande av etiologiskt agens. Mykotisk rinit
orsakas oftast av Aspergillus spp. Denna svamp finns
normalt i omgivningen, och får tillträde till respira-
tions vägarna genom att djuret andas in organismen.
Att svampinfektionen får fäste i näshålan kan sannolikt
bero på flera samverkande faktorer, såsom ovanligt rik-
lig förekomst av svampen i hästens närmiljö, tillfällig
nedsättning av de lokala försvarsmekanismerna mot
invaderande infektiösa organismer i näshålan, och all-
män immunsuppression.

FIGUR 4. Exsudatmassa från näshålan bestående av rikliga mängder
svamphyfer (svarta pilar) blandat med ett mindre antal neutrofiler
(gröna pilar). PAS-färgning, förstoring cirka 40 gånger. 
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bokanmälan

Köttkontroll

Genom de förändringar som skett
genom borttagen nödslakt har
många typer av patologiska fall 
blivit ovanliga på landets slakterier.
Det uppges i förordet till boken
”Köttkontroll” vara en viktig orsak
till att ta fram en bok på svenska
om patologi och köttbedömning
för besiktningsveterinärer. 

Boken är en översättning av det danska
verket ”Kødkontrol” från 2006, författad
av Henrik Elvang Jensen och medar -
betare, alla vid Institutet för veterinär
patobiologi, Köpenhamns universitet.
Översättningen till svenska har besikt-
ningsveterinär Rune Espefält ansvarat
för, och tillsammans med experter från
SLU och SVA genomfört på ett till
största delen utmärkt sätt. Den svenska
översättningen följer den danska för lagan
utom i de avsnitt som beskriver specifika
danska regler, vilka utgått i den svenska
versionen.

FANTASTISKT BILDMATERIAL
Boken är uppbyggd på ett pedagogiskt
vis organ för organ, och bygger framför
allt på det fantastiska bildmaterialet.
Med sina skarpa, väl fokuserade och lätt-
 tolkade fotografier utgör ”Köttkontroll”
en kunskapsmässig guldgruva för alla
som arbetar med patologisk bedömning
av slaktkroppar. 

I det första kapitlet går författarna
igenom allmänna förhållanden och de
undersökningar som rutinmässigt ska
utföras på det enskilda slaktdjuret.
Texten fortsätter med en kortare beskriv-
 ning av den utvidgade undersökningen
och tar även upp hantering av specifice-
rat riskmaterial (SRM). Sedan börjar de
rikliga och vältäckande bildavsnitten,
som är den stora behållningen. Övriga
kapitel är uppbyggda på liknande sätt,
där författarna går igenom organsystem
för organsystem med en inledande kor-
tare text följd av ett rikligt bildmaterial.
De sista tre kapitlen skildrar sjukliga
förändringar utifrån sjukdomstillstånd

 IDEXX Vet•Med•Lab 

1   SNAP® cPL™ in-clinic  
 screening test  
  Specifik genom detektion av endast
  pankreas specifikt lipa
  Köps genom Kruuse Svenska AB 

www.idexx.dk

 Spec fPL™ 

Nu 
också för 

katter!

Nya sätt att diagnostisera pankreatit

  Test för pankreas  
  specifikt lipas
  Till en kostnad av bara 349 kr exkl moms

2 Spec cPL® Test på  
 IDEXX Vet•Med•Lab 
  För kvantifiering och montorer-
  ing av behandlings resultat 

 Till en kostnad av bara 349 kr  
  exkl moms

    

IN MEMORIAM

Till minne av Tore Andrén

Våren 1948 såg jag för första gången 
en livs levande veterinär. Tore Andrén
besökte då min föräldragård utanför
Strängnäs. Han var kallad till gården för
att undersöka en nyinköpt häst som
hade blivit sparkad av vår gamla Grålle,
när de hade släppts ut i en hage. Vid
undersökningen av hästen fick jag som
8-åring hålla mig långt borta från både
veterinär och häst.

23 år senare möttes våra vägar igen.
Tore Andrén var besiktningsveterinär på
slakteriet i Eskilstuna och jag var svin-
hälsoveterinär med kontor på slakteriet.
Vi träffades ibland vid kafferasterna. 
Jag lyssnade respektfullt på min mer 
än dubbelt så gamle kollega, som både 
hade talets gåva och förmåga att berätta
historier.

Kafferasterna var våra korta gemen-
samma möten under några år, innan
Tore pensionerades. Under slakteritiden
utvecklades vår bekantskap till vänskap,
som varade livet ut. När Tore med fru
Gugge flyttade till Strängnäs i början av
70-talet fortsatte vänskapen att fördju-

pas. Min fru och jag besökte Tore många
gånger också efter Gugges bortgång. 
Det var alltid en härlig upplevelse att 
få be söka honom. Hans intellekt var
mycket klart, hans minne gott och hans
berättar konst suverän. Hans förmåga att
recitera var stor ända fram till hans 101-
årsdag som firades med öppet hus i hans
villa. Jag är mycket glad och tacksam att
jag fick lära känna Tore, både som vän
och kollega. Tore blev 101 år ung.

Rolf Ehnvall 
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snarare än organ. Här beskrivs pyemier,
granulomatösa och pyogranulomatösa
inflammationer samt tumörer utifrån
deras patologisk-anatomiska utseende i

olika kroppsdelar. Beskriv ningarna är
fort farande tydliga och systematiskt ord-
nade, vilket gör läsandet lätt. Till läsa-
rens hjälp finns slutligen ett omfattande
register, där olika förändringar enkelt
kan slås upp.

KAN REKOMMENDERAS
Boken är enligt förordet tänkt som kurs-
litteratur i TUVE-undervisningen, lik-
som vid utbildning av veterinärstudenter
i grundutbildningen och för Livsme dels   -
verkets tillsynstekniker. Dock bör även
den praktiserande besiktningsveterinären
ha stor användning av verket, liksom de
veterinärer som ibland utför obduktio-
ner av lantbrukets djur.

Den enda anmärkning undertecknad,
som obotlig språkpolis har, är bokens
under titel. Danskans ”Det patoanato-
miska grundlag” har på svenska blivit
”Patolog anatomiska grunder”. Det senare
betyder ordagrant ”grunder i patologens

anatomi”, och patologens anatomi är
ganska ointressant i sammanhanget. En
korrekt översättning hade varit ”Pato lo -
gisk-anatomiska grunder”, dvs grunder i
patologisk anatomi. Trots denna språkliga
förväxling kan ”Köttkontroll” varmt
rekommenderas i egenskap av det lysande
uppslagsverk i köttbesiktning som det är.

JOHAN BECK-FRIIS

❘ ❚ F A K T A

KÖTTKONTROLL

– PATOLOGANATOMISKA GRUNDER

FÖRFATTARE: Henrik E Jensen, 
Pall S Leifsson, Ole L Nielsen, 
Jörgen S Agerholm, Tine Iburg.

SVENSK ÖVERSÄTTNING: Rune Espefält.

FÖRLAG: Biofolia, Danmark.

ANTAL SIDOR: 728, rikligt illustrerad
med färgbilder.

PRIS: 689 SEK inkl moms + frakt vid
beställning från hemsidan www.webso-
krates.com 

ISBN-NUMMER: 978-87-9131-942-6.
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Sammanträdesplan

Preliminär sammanträdesplan för 
förbundsstyrelsen, AU, SVS kollegium
m fl 2009.

Förbundsstyrelsen
15–16 april (gemensamt med kollegiet),
internat
2 juni, förbundskansliet
3 september, förbundskansliet
20 oktober, förbundskansliet
9–10 december, förbundskansliet

AU
12 mars, telefon
26 mars, telefon
7 maj, telefon
18 juni, telefon
6 augusti, förbundskansliet
19 augusti, förbundskansliet
23 september, förbundskansliet
7 oktober, förbundskansliet
18 november, förbundskansliet

SVS kollegium
15–16 april (gemensamt med förbunds-
styrelsen), internat
9 juni, förbundskansliet
1 oktober, förbundskansliet
2 december, förbundskansliet

Fullmäktige
3–4 juni, Stockholmstrakten

Med reservation för eventuella ändringar.
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kanslinytt

SKK listar riskraser

❘❙❚ Svenska Kennelklubben (SKK) offent-
lig gjorde i januari sina nya särskilda
rasspecifika domaranvisningar rörande
exteriöra överdrifter hos rashundar. De
domaranvisningar som fastslagits har 
tillkommit genom en inventering i ett
omfattande samarbete mellan utställ-
nings domare, ras- och specialklubbar och
veterinärmedicinskt sakkunniga. Arbetet
har resulterat i att det i 47 av cirka 300
raser som finns representerade i Sverige

konstateras kräva särskild uppmärksamhet
bland domarna. Riskraserna är indelade i
tre klasser. 

Den allvarligaste, där akuta åtgärder
mot exteriöra överdrifter krävs, omfattar
raserna engelsk bulldogg, mastino napole-
 tano, shar pei, chow chow, basset hound,
fransk bulldogg och pekingese. Raser som
motiverar ökad uppmärksamhet är dogue
de bordeaux, mastiff, sankt bernhards -
hund, bullterrier/miniatyrbull  terrier, york-
shireterrier, blodhund, clumber spaniel,
bostonterrier, chihuahua, japanese chin,
king charles spaniel och mops. Den lägsta
riskklassen, ”raser som är föremål för
observandum” omfattar ytterligare 28
raser, däribland populära collie och schäfer.

De särskilda rasspecifika domaranvis-
ningarna finns publicerade i sin helhet 
på www.skk.se  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Shar pei är en av de raser som har störst
risk för exteriöra överdrifter enligt SKKs nya
klassificering. 

Karlstad Smådjurssjukhus AB drivs av tre veterinärer sedan 1995. Vi be -
hand lar ca 15 000 patienter årligen och fungerar som remissinstans för
många veterinärer i Dalsland, delar av Närke och Värmland. Vi är ett 
40-tal anställda, varav elva veterinärer som ser till att vi kan ha beredskap
dygnet runt.

Erfaren veterinär, gärna med specialistkompetens
Vi söker dig som tror på dig själv och är öppen som person. Dessutom ska
du vara mycket intresserad av vidare utveckling inom ditt yrkesområde.
Du ska vara mån om både djuren och deras ägare. Har du specialist kom-
petens är det ett plus men det är inget krav. Intresse för kirurgi/ortopedi
är en fördel. Goda möjligheter till djurslagsspecialisering finns här. Vill du
få en bild av oss, gå in på vår hemsida www.djursjukhusetkarlstad.se. Hos
oss finns inga begränsningar, bara möjligheter.

Tjänsten är en tillsvidareanställning från och med våren 2009.

Vi söker även 2 veterinärer eller t f veterinärer för sommarvikariat 2009.
God handledning erbjuds.

Djursjukhuset är nyligen om- och tillbyggt och de senaste tillskotten är 
en ny intensivvårdsavdelning, rehabiliterings avdelning och en stor fräsch
butik. Vi satsar på all personal och erbjuder fina utbildningsmöjligheter,
glada trevliga arbetskamrater i en fin stad med stort kulturutbud.  

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

Skriftlig ansökan skickas till AB Djursjukhuset Karlstad, Att: Eva Evers,
Stallplatsvägen 2, 654 65 KARLSTAD.

DJURSJUKHUSET I KARLSTAD
söker

• erfaren smådjursveterinär
• sommarvikarier

www,djursjukhusetkarlstad.se
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SVENSKA

■ Nya
4–15/5 -09. KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION,
NÖTKREATUR arrangeras av SLU. Info:
Lennart Söderquist, tel: 018-672167,
e-post: Lennart.Soderquist@kv.slu.se
(se annons i detta nummer)

■ Tidigare publicerade
6–7/3 -09. KURS I AVANCERAD ENDODONTI,
Halmstad. Arr: Accesia. (SVT 16/08)

7–8/3 -09. KURS I ANESTESIA AND ANALGESIA,
Regiondjursjukhuset Strömsholm. 
Arr: Regiondjursjukhuset Strömsholm.
(SVT 16/08)

19–20/3 -09. KURS I IMMUNOLOGI OCH

IMMUNOLOGISKA SJUKDOMSMODELLER,
Stockholm. Arr: SVS Försöksdjurs -
sektion. (SVT 1/09)

20–21/3 -09. KURS I SÅRVÅRD, STEG 2. 
Arr: VeTAbolaget. (SVT 1/09)

21–22/3 -09. KURS I AVANCERAD PARODONTI-
BEHANDLING, Halmstad. Arr: Accesia.
(SVT 16/08)

21–22/3 -09. KURS I DIAGNOSTIC ULTRA-
SOUND – MODULAR I & II, Hasselfors. Arr:
Jan F. Andersen AS/AB. (SVT 16/08)

23–24/3 -09. KURS I ENDOKRINA SJUKDOMAR,
HUND OCH KATT, STEG 2. Arr: VeTAbolaget.
(SVT 1/09)

25–26/3 -09. VÅRKONFERENS PÅ SÅNGA-SÄBY.
Arr: Svenska Djurhälsovården. 
(SVT 1/09)

28–29/3 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

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

28–29/3 -09. KURS OM UDDA SÄLLSKAPS-
DJUR. Arr: VeTAbolaget. (SVT 1/09)

1–3/4 -09. KURS I ANESTESIOLOGI STEG 2,
SMÅDJUR. Arr: VeTAbolaget. (SVT 1/09)

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)

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

28–29/4 -09. KURS I DJURTANDVÅRD. 
Arr: VeTAbolaget. (SVT 1/09)

8/5 -09. KURS I WETLAB CYTOLOGY

(VETADAGARNA). Arr: VeTAbolaget.
(Annons i SVT 1/09, SVT 2/09)

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 DIAGNOSTIC ULTRASOUND

– MODULAR III & IV, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen AS/AB. 
(Annons SVT 1/09)

9–10/5 -09. KURS I TUMÖRSJUKDOMAR

– SMÅDJUR (VETADAGARNA).
Arr: VeTAbolaget. 
(Annons i SVT 1/09, SVT 2/09)

9–10/5 -09. KURS I REHABILITERING – HÄST

(VETADAGARNA). Arr: VeTAbolaget.
(Annons i SVT 1/09, SVT 2/09)

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

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

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

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

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

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

Vi söker en efterträdare till vår chefveterinär som går vidare till tjänst inom
Svensk Mjölk. Förutom det traditionella ansvaret för semin- och fertilitets -
arbetet innehåller tjänsten arbete med förebyggande djurhälsovård och
mjölkkvalitet. En del av det veterinära fältarbetet i föreningen sker genom
delegation till vår kunniga fältpersonal. Tjänsten är placerad vid huvud-
kontoret i Länghem.

Vi söker Dig som har erfarenhet från arbetsområdet, har lätt för uttrycka
Dig i tal och skrift samt har förmågan att leda och entusiasmera med -
arbetare. Tjänsten är en del i ett lagarbete varför stor vikt läggs vid för-
mågan att samarbeta.

Närmare upplysningar lämnas av chefveterinär Anna-Lena Hegrestad,
0325-61 86 48, 070-356 55 30, eller VD Lars Arnell, 0325-61 86 41.

Välkommen med Din ansökan med meritförteckning senast 2009-03-16
under adress: lars.arnell@alvsborgshusdjur.se eller per post till Södra
Älvsborgs Husdjur, Box 5007, 514 05 Länghem.

Södra Älvsborgs Husdjur är djurböndernas service- och kunskapsföretag i Södra
Älvsborg. Förutom avbytarservice, semin och kokontroll arbetar vi med rådgivning
inom djurhälsovård, mjölkkvalitet, utfodring och avel. Vi är ca 35 anställda med två
fältsektioner och ett huvudkontor.

Vi söker nu en ny

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

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

8–9/10 -09. KURS I REPRODUKTION, HUND

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

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)

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

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

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

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

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)

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

■ Nya
2–5/4 -09. BSAVA CONGRESS 2009, 
arrangeras i Birmingham, UK. 
Info: www.bsava.com

17–20/6 -09. 14TH INTERNATIONAL

SYMPOSIUM FOR THE WORLD ASSOCIATION OF

VETERINARY LABORATORY DIAGNOSTICIANS,
WAVLD2009, arrangeras i Madrid,
Spanien. Info: www.wavld2009.com

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

SCIENCE CONFERENCE arrangeras i Sydney,
Australien. Info: A/Prof. Paul McGreevy,
University of Sydney, 
tel: +61 2 9351 2810, 
fax: +61 2 9351 3957, 
e-post: p.mcgreevy@usyd.edu.au 
hemsida: www.equitationscience.com

19–23/7 -09. XIVTH INTERNATIONAL

CONGRESS ON ANIMAL HYGIENE ISAH-2009

Klinikveterinär sökes
Vi behöver förstärkning av en veterinär, som brinner för sitt yrke, då

båda våra äldre veterinärer drar ner på arbetstiden! Du bör ha en välmeri-
terad erfarenhet av smådjurssjukvård, spec.komp. önskv. men ej ett krav.

Vår strävan är att tillhandahålla högkvalitativ och engagerad smådjurs-
sjukvård. Våra spec.omr. är ögon inkl. kirurgi, hud och diabetes men
naturligtvis är vardagen fylld av medicinska och kirurgiska utmaningar av
skiftande slag. Arbetsmiljön är ljus och trivsam och kliniken välutrustad.

Du önskas vara en varm, öppen, effektiv och ansvarstagande person,
som kan arbeta både på egen hand och ingå i vårt väl samarbetande
veterinärteam. Vi satsar mycket på vidareutbildning och Du förutsätts ha
intresse för att söka nya kunskaper. 

Tjänsten är tillsv.anst. utan jourtjänstg. Arbetsomfattn. (60–100%) och
tillträde enl. ök. För Dig, som har barn, går det alltså fint att kombinera
familjelivet med arbetet hos oss! 

Du är välkommen med Din ansökan inkl. CV och löneanspråk senast
den 15 april 2009. Frågor besvaras av Thomas eller Ingrid Lindgren, tel.
0418–257 10.

Gå gärna in på vår hemsida www.landskrona-smadjur.se, där kliniken
presenteras närmare.

LANDSKRONA SMÅDJURSKLINIK AB
Föreningsgatan 165, 261 51 Landskrona

Klinikveterinär
sökes för tillsvidaretjänst med
tillträde efter överenskommelse

Tjänstgöringsgrad kan diskuteras
men är preliminärt satt till 

80 eller 100 %.

Vi söker veterinär med erfarenhet
av djursjukhustjänstgöring, helst

med specialistkompetens i 
hundens och kattens sjukdomar.
Även nyutexaminerad veterinär

kan komma ifråga.

Upplysningar lämnas av 
Rolf Carlberg. Skriftlig ansökan

senast 15 mars 2009.

Djursjukhuset i Hässleholm AB
www.djurhlm.se

Stjärnfallsvägen 9
281 43 Hässleholm

Tel 0451-846 00, Fax 0451-806 92
E-mail: rolf.carlberg@djurhlm.se
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arrangeras i Vechta, Tyskland. 
Info: www.isah2009.info

21–24/7 -09. 34TH ANNUAL WORLD SMALL

ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION (WSAVA)
CONGRESS 2009 arrangeras i Brasilien.
Info: www.wsava2009.com

9–12/9 -09. BEVA CONGRESS 2009 
arrangeras i Birmingham, UK. Info:
www.beva.org.uk, info@beva.org.uk

20–24/9 -09. XVITH CONGRESS OF WORLD

VETERINARY POULTRY ASSOCIATION (WVPA)
arrangeras i Marrakesh, Marocko. 
Info: www.wvpc2009.org

■ Tidigare publicerade
7–8/3 -09. KURS I TPLO – OPERASJONS -
TEKNIKK FOR KNELEDD, Viul, Norge. 
(SVT 16/08)

11–15/3 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODULE 5, Sittensen,
Tyskland. (SVT 8–9/08)

14–15/3 -09. KURS I BLØTVEVSKIRURGI HUND

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

25–29/3 -09. THE ORIGINAL BASIC

VETERINARY CHIROPRACTIC COURSE

– MODULE V INTEGRATED, Sittensen,
Tyskland. (SVT 10/08)

1–5/4 -09. KURS I VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE 1 – SACROPELVIC, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

25–26/4 -09. KURS I INDREMEDISIN HUND

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

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

SOFT TISSUE SURGERY IN EXOTIC PET ANIMALS

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

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

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)

27–28/5 -09. KURSUS I ENDOKRINOLOGI I

ALMEN SMÅDYRSPRAKSIS, Köpenhamn.
(SVT 2/09)

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

17–20/6 -09. 14TH INTERNATIONAL

SYMPOSIUM OF THE WORLD ASSOCIATION

OF VETERINARY LABORATORY DIAGNOSTICIANS

(WAVLD), Madrid, Spanien. 
(SVT 15/08)

24–28/6 -09. KURS I VETERINARY

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

19–23/7 -09. XIV ISAH CONGRESS IN 2009
”SUSTAINABLE ANIMAL HUSBANDRY: PREVEN-
TION IS BETTER THAN CURE”, Vechta,
Tyskland. (SVT 2/09)

27–31/7 -09. CARDIOLOGY ADVANCED

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

29/7–2/8 -09. KURS I VETERINARY CHIRO  -
PRACTIC: MODULE IV – EXTREMITIES,
Sittensen, Tyskland. (SVT 1/09)

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

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

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

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

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

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

9–13/9 -09. KURS I VETERINARY CHIRO -
PRACTIC: MODULE V, Sittensen, Tyskland.
(SVT 1/09)
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Nacka Djurklinik är en medelstor veterinärpraktik belägen vid Sickla 
Köp kvar ter i Nacka. Kliniken har ca 11 000 besökare per år. Det är en 
välutrustad klinik med ultraljud, eget lab, röntgen mm. Vi har inte helg/
jourverksamhet.

Vi som jobbar här är ett positivt och mycket sammansvetsat gäng skö-
 terskor och veterinärer som jobbat inom yrket många år. Vi satsar mycket
på att ge högkvalitativ vård, hög service och ett personligt bemötande till
våra kunder.

På grund av graviditet i veterinärgruppen söker vi nu en veterinär för 
del-/heltidsvikariat. Möjlighet till eventuell tillsvidareanställning finns.

Vi söker Dig som gärna har arbetat som veterinär ett par år – kanske 
har ett specialområde som intresserar lite mer. Du har lätt för att sam -
arbeta och tycker att kundkontakt är både stimulerande och viktigt. 
Egen F-skatt sedel är ett alternativ.

Välkommen med Din ansökan senast 15 mars!

Nacka Djurklinik, Att. Alinda DallaSanta, Planiavägen 11, 131 34 Nacka
alinda.dallasanta@nackadjurklinik.se www.nackadjurklinik.se    

söker 
veterinär 70 –100 %!
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19–20/9 -09. KURS I OSTEOSYNTESE, TRINN 2,
Viul, Norge. (Annons SVT 1/09)

25–29/9 -09. EQUINE NUTRITION AND

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

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

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

14–15/11 -09. KURS I ULTRALYD ABDOMEN

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

27–29/11 -09. 15TH EUROCONGRESS

FECAVA (THE FEDERATION OF EUROPEAN

COMPANION ANIMAL VETERINARY

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

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

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Besök
www.sjv.se/distriktsveterinarerna
och välj Lediga jobb.  

Vi uppdaterar denna sida
varannan tisdag.

➤
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VARJE MORGON när jag sömndrucken hasat mig nerför trap-
pan står alltid katten och väntar på mig utanför altandörren.
Den ställer sig på bakbenen och krafsar med framtassarna på
den nedersta rutan. Det är en tydlig signal på att den vill
komma in och den är som vanligt ganska förtörnad över att
ha fått vänta. Det är kallt ute och det tycker inte katter om.
Dessutom är det lite senare än vanligt för det är sovmorgon
för min del.

– Vill du ha mat, frågar jag. Lite i falsett för då förstår dom
bättre.

– Mja, mja, svarar katten. Hon heter Maja och är en svart
bondkatt med vit haklapp, vita tassar och vita morrhår.

– Jaja, jag vet det. Du har väl aldrig svarat ”nej, nej” eller
”nja, nja”. Har du gjort någon nytta i natt då? Hur många
möss? Så du gör skäl för maten? Tänk på vad priserna gått
upp senaste halvåret!

– Mja, mja, svarar Maja och stryker sig inställsamt kring
mina nakna vader.

– Okej då. Vad vill du ha?
– Mjau, mjau, säger katten bestämt.
– Lax, strömming eller oxkött?
– Mjau, mjau, upprepar Maja.
– Ja, jag hörde just det. Du behöver inte tjata. Det spelar

förresten ingen roll. Vi har bara ”Mjau Oxkött” hemma så var
så god och håll till godo. 

Jag slevar upp en kvarts burk.
– Mer får du inte för ”hungriga vargar jagar bäst”.
Jag tar fram min egen frukost. Filmjölk, müsli, lite hem-

gjord hallonsylt. Det är ju söndag idag. Smör, några skivor
rågbröd, ost och morgontidningen

Mitt i sportbilagan råkar jag titta upp över tidningskanten.
Maja sitter på golvet med huvudet på sned och med svansen
ringlande bakom sig som en orm.

– Vad vill du nu då? Du har fått din ranson och du vet att
tiggeri vid matbordet är det värsta jag vet.

– Mjau, mjau, mjauu!
– Vad sa du? Javisst! Vad dum jag är! Jag glömde ju efter-

rätten. Det är klart att du ska få efterrätt.
Jag tar filmjölkspaketet och sköljer ur resterna i kattskålen.

Maja springer fram med lätta steg och börjar genast lapa i sig.

JAG SÄTTER PÅ RADION och avslutar frukosten med nybryggt
kaffe, lite lagom tillbakalutad i kökssoffan. Frågorna i ”Ring
så spelar vi” var ovanligt svåra idag. Det landar ett ljud som
av fyra tassar. Jag rycker till reflexmässigt och är beredd att
vräka ner katten från köksbordet. Men Maja har bara balan-
serat på soffkarmen och hoppat ner på sofflocket. Hon har
satt sig vid mina fötter och börjat tvätta sig. 

– Jasså, är du nöjd nu då? Tur för dig att du inte hoppade
upp på bordet. Kom ihåg att det inte är många som får efterrätt
till frukosten och försök för en gångs skull se lite tacksam ut.

Maja slutar genast med sin pälsvård och stirrar tomt och
stint på mig en lång stund. Hon säger ingenting. Det behöver
hon inte. Vi förstår varandra ändå.

STURE THEANDER

❘ ❙❚ kåseri
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Jag kan tala med djuren. Jag är ju
veterinär. En morgonsur veterinär.
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Avlidna
F stadsveterinär TORE ANDRÉN har avlidit
den 16 januari 2009. Han föddes 1907
i Skövde, avlade studentexamen där
1927 och veterinärexamen 1937. Han
till trädde som besiktningsveterinär i
Hults fred 1943 och i Strängnäs 1945.
År 1958 anställdes han som biträdande
stats inspektör hos veterinärstyrelsen.
Han er höll tjänst som stadsveterinär och
besiktningsveterinär vid kontrollslakte-

riet i Eskilstuna 1960 och som övervete-
rinär där 1966. Han pensionerades som
överveterinär 1972 och som stadsveteri-
när 1975. Under perioden 1972–1974
var han även besiktningsveterinär vid
fri stående sanitetsavdelningen och mel-
lan åren 1971 och 1993 tjänstgjorde han
som veterinär i Parken Zoo Eskilstuna.
Se även in memoriam på annan plats i
denna tidning.

• Ulrika Adolfsson
• Elin Andersson
• Erika Brünner
• Christoffer Ekström
• Eleonor Hovelius
• Malin Jonasson
• Eleonor Karlsson
• Katharina Kootstra

• Jörg Kostro
• Caroline Lillrud
• Björn Lindevall
• Elin Reepalu
• Renate Sjølie
• Gesa Stuhtmann
• Charlotte Wallmark
• Sofia Wikström

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

PERSONNOTISER

SPECIALISTKOMPETENS

Efter genomgången specialistutbildning och godkänd examination enligt C5 
har Sveriges Veterinärmedicinska Säll skap den 6 februari 2009 utfärdat intyg om
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar för följande veteri närer:

Jordbruksverket har fr o m den 22 decem ber 2008 t o m den 2 februari 2009 utfärdat
svensk veterinärlegitimation för nedanstående personer:

• Lisa Friling 
• Annelie Göransson 
• Einar Johard 
• Trine Palm

• Erika Brandeker 
• Per Bransell 
• Jonas Eriksson 
• Daniel Fant 

• Måns Röken
• Anestis Simeonidis 
• Sara Westberg 
• Liselotte Åberg 
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