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❘❙❚ ledare

Ska det vara på det
här viset?

VERKER OLOFSSONS BEVINGADE ORD från TV-programmet Plus beskri-
ver hur många veterinärer kände när avlivningsvätskan för djur plöts-
ligt försvann från marknaden i oktober.

Ett handelsbolag hade begärt att den rikslicens som Läkemedelsverket
under en lång tid beviljat för den ex tempore-beredda avlivningsvätskan
Pentobarbital APL 100 mg/ml, skulle upphöra. Frågan hade prövats rättsligt
och domstolen beslutade att bifalla företagets begäran. Det innebar att riks-
licensen tvärt upphörde att gälla i slutet av september.

Det aktuella företaget (Pharmel AB) verkade inte vara riktigt berett på den
snabba beslutsgången, då deras egen avlivningsvätska inte fanns i tillräcklig
mängd för att tillgodose landets behov av produkten. Djurapoteket i Eskils -
tuna tvingades i slutet av oktober till ransonering av avlivningsvätska och
expedierade bara en flaska per beställare av sitt lager.

Till slut gick det att få tag på avlivningsvätskan som Pharmel saluför, men
även för den måste man ha individuell licens. Den ”gamla” APL-lösningen
fanns också åter att beställa, men nu inte som en lager ex tempore-produkt
utan tillverkad ex tempore på beställning. Det innebar att priset för samma
flaska skiftade från drygt 400 kronor den ena veckan till över 700 kronor
eller mer nästa vecka. Om man fick tag i den ”nya” blåa vätskan från
Pharmel hamnade priset per flaska på över 900 kronor. Den produkten är
visserligen mer koncentrerad än den traditionella avlivningsvätskan, men har
också en annan sammansättning, utan etanol. Vad det har för praktisk bety-
delse är fortfarande oklart för många veterinärer.

Den som hamnade i kläm i den kommersiella cirkus som uppstod var den
praktiserande veterinären, och till viss del djurskyddet i Sverige. Diskussio -
nens vågor gick höga på den veterinära e-postlistan Vetforum, där de flesta
deltagarna hade stora svårigheter att få klara besked från någon inblandad
aktör. Vissa hade dessutom svårt att få tag i avlivningsvätska alls, vilket är en
allvarlig begränsning i veterinärens möjlighet att avsluta djurlidande på ett
acceptabelt sätt.

Ska det vara på det här viset? Självklart inte. Något är fel i regelverket när
en vinstinriktad aktör kan försvåra en så viktig verksamhet som djurvänlig
avlivning genom ett enda domslut. Enligt uppgift från apotekspersonal är
det allt vanligare att juridiska utspel mellan olika försäljningsföretag stoppar
tillgången på viktiga läkemedel. Inte för att det är något fel på preparaten
utan för att man vill lägga krokben för en konkurrent och helst ta över mark-
naden. Här måste staten styra upp reglerna, så att snöda profitintressen inte
kan sabotera möjligheterna att utföra en god sjukvård – oavsett om det gäl-
ler människor eller djur.

Slutligen kan man reflektera över hur ett oumbär ligt
preparat kan nästan fördubblas i pris över en natt på
grund av det juridiska spelet. Vi lever i en fri marknads -
ekonomi, men ibland ser man fördelar med en centralt
fastställd prissättning.

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, SVF
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Inga hundrullstolar i Sverige, det är 
ok att cancerbehandla hundar, pace-
makerdebatten är en icke-debatt och
rehabilitering ska ske utifrån en vete-
rinär diagnos. Det är ett axplock av
slutsatser efter Smådjurssektionens
höstmöte som hölls på Näsby Slott
norr om Stockholm. Det övergripande
temat ”Hund- och kattsjukvård – vart
är vi på väg?” blir aldrig inaktuellt.

ETT FEMTIOTAL deltagare från hela landet kom
till Näsby för att under ledning av Bodil Ström
Holst diskutera dagens och framtidens små djurs -

sjukvård. Representanter för Skinnklubben,
Synapsen, Skalpellen, Sällskapet för smådjurs-
reproduktion och den informella sammanslut-
ningen Knölarna berättade om framsteg och
nya frågeställningar inom respektive område. 

Först ut var dock SVFs informationschef
Johan Beck-Friis som med bevakning från TV4
och Kalla Fakta pratade om ”Att välja behand-
ling  – vad och för vem?”.

Johan var med när Smådjurssektionen höll
möte med samma tema 1989. Mycket har hänt
sedan dess, inte minst gällande informations -
flödet och uppmärksamheten kring veterinära
frågor i media. Bilder på amputerade (lyckliga)
hundar, hundar med rullstol och liknande
sprids över världen. Synen på vad man kan göra

Hur långt får man gå i smådjurssjukvården?

Möjlighet till ett värdigt liv avgör 

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON
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Näsby Slott erbjöd en underbart vacker miljö att arbeta i.
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för/med ett sällskapsdjur har förändrats radi-
kalt sedan 1989.

Johan tog som exempel upp åtgärder som,
företrädesvis i USA, utförs på djur idag och
som allt oftare efterfrågas här hemma. Det
handlar om amputationer, olika typer av cancer-
terapi, byte av leder, hjälpmedel som till exem-
pel rullstol för bakdelsförlamade djur eller
”störtbåge” för blinda hundar, pacemaker, pro-
teser, organtransplantationer och något så
”enkelt” som kastration av friska hundar. 

– Synen på vad man kan göra har verkligen
förändrats. Jag tror att de flesta av oss katego-
riskt skulle ha sagt nej till amputation av ett
ben för ett tiotal år sedan, medan vi i dag kan
tänka oss att utföra en sådan åtgärd efter indi-
viduell bedömning av patientens möjligheter
till ett värdigt liv, sade Johan och visade bilder
på fungerande, glada, hundar på tre ben. 

Däremot att sträcka sig så långt som till att
ersätta bakbenen med ett par hjul på en ampu-
terad eller bakdelsförlamad hund, kan inte den
svenska veterinärkåren tänka sig. I alla fall inte
de som deltog på mötet. Där var man eniga om
att rullstol inskränker alltför mycket på hun-
dens naturliga beteende. Hunden måste till
exempel ha hjälp att tömma blåsa och tarm.

– Men nu är det inte veterinären som avgör,
sköt Johan in, och berättade att i samband med

att han blev intervjuad i tidningen Härliga Hund
om etiska frågor och gränsdragningar i vården,
kunde man läsa en artikel med titeln ”Så bestäl-
ler du en rullstol”.

Lennart Sjöström gjorde reflektionen att det
är lätt att kategoriskt ta avstånd från rullstolarna
eftersom det syns så väl vad hunden har för
men.  

❘❙❚ reportage
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Johan Beck-Friis, med TV4
och Kalla Faktas reporter
som intresserad åhörare, in-
ledde mötet med en hel del
exempel på ibland mycket
tveksamma behandlingar
som allt oftare efterfrågas 
av djurägarna.

Många ville ha ordet när det
var dags för diskussion om
kontroversiella behandlingar
i smådjurssjukvården.
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– Det går omkring mängder med hundar
som har ständig värk på grund av artroser. Hur
etiskt är det? 

Johan tog också upp frågan om kastration av
fysiskt friska hundar. Är det etiskt av veterinär -
kåren att ”reparera” ärftliga temperamentspro-
blem? Den frågan gav inte upphov till någon
hetare debatt just den här dagen. 

Däremot gav frågan om organtransplantatio-
ner mer gensvar. I USA kan den som betalar
tillräckligt bra köpa en ny njure till sin sällskaps-
katt. Njuren, den tas från en hemlös misse. 

– Det finns utarbetade rutiner för detta. Den
som köper en njure måste åta sig att ta hand
om donatorkatten. Men hur det fungerar i verk-
 ligheten senare vet jag inte, berättade Johan. 

Kerstin Bergvall påminde i sammanhanget
om att en njurtransplantation och efterverk-
ningarna av denna kräver långvarig antibiotika-
behandling, kanske livet ut. Hur rimmar det
med kampen mot resistens? Kerstin menade att
det finns fler aspekter att ta hänsyn till än själva
behandlingen och den cyniska hanteringen av
hemlösa katter.  

JENS HÄGGSTRÖM pratade kardiologi. Jens
tyckte att det var tråkigt att behandling av hjärt -
patienter så intimt förknippas med använd-
ningen av pacemaker i debatten. 

– Det tas inga resurser från humansidan, vil-
ket verkar vara en vanlig missuppfattning. De
produkter som används har för kort livslängd
för att användas på människor. Pacemaker -
debatten är en icke-debatt medan däremot bal-
longsprängning vid aortastenos kan vara etiskt
tveksam, menade han.

– Kardiologi för djur har hållit alldeles för

låg profil i media, speciellt forskningsdelen som
är betydande, sade Jens. 

– Istället för att fokusera på behandlingen
borde man kanske fundera på vilken livskvalitet
en hund med konstant hjärtsvikt har, sa Jens
och visade en bild på Sniff, en bulldogg som
svimmade varje dag. 

– Han lever ett gott liv idag, med adekvat
behandling. 

Jens påpekade att det är svårt att designa stu-
dier gällande behandlingsresultat av hjärtpatien-
ter eftersom man inom veterinärvården inte kan
använda mortalitetsbegreppet som man gör i
humanvården.  

LENNART SJÖSTRÖM, kirurg, inledde sitt anfö-
rande med att uttrycka en viss mättnad på allt
nytt. 

– Det är inte vem som helst som får komma
med nyheter numera, sade Lennart och redo-
gjorde för ”sliding humeral osteotomy” (finns
presenterad på vetsportmedicine.com). 
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Sverige bäst i världen på profylax …

… sade Åke Hedhammar när han berättade lite om djursjukvårdens utveckling
från ”hundpraktik” till djursjukhus där han speciellt betonade regiondjursjuk-
husens roll. 

Åke sammanfattande djursjukvårdens utveckling i orden professionalise -
ring, specialisering, internationalisering och kommersialisering.

– Det har skett en betydande professionalisering av hela veterinärbranschen.
Idag finns det 350 djurslagsspecialister inom smådjur och djursjukskötarna
har både utbildning och legitimation. De frivilliga Blå Stjärnornas tid på djur-
sjukhusen är förbi, sade Åke. 

Han påpekade att Sverige är representerat i FECAVA, The Federation of
European Companion Animal Veterinary Associations, genom Alexandra
Vilén, ”henne ska vi vara stolta över”. Han framhöll även Sveriges ledande roll
när det gäller profylax ”där är vi bäst i världen”. 

Utvecklingens baksida är enligt Åke en allt tydligare kommersialisering där
bisysslor som att sälja allehanda produkter ingår. 

Två ivriga debattörer, Åke Hedhammar och Jens
Häggström. 
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Varför ska man utföra ett så avancerat
ingrepp på en hund? Svaren är flera. 

– Det handlar om att göra såväl rationella
som emotionella bedömningar, sade Lennart.
Det kan vara lika diskutabelt att inte erbjuda
den allra bästa behandlingen som att i vissa fall
göra det. Diagnostiken med hjälpmedel som
datortomografi, magnetresonansundersökning
och ultraljud till exempel, ger helt nya möjlig-
heter och har definitivt flyttat fram gränserna
för vad vi kan tänka oss att göra. Med väl
utförd rehabilitering kan en hund få ett
utmärkt liv med till exempel en höftledsprotes.  

– Amputationer kan kanske accepteras, men
det är inte ett alternativ till att behandla en
fraktur, sade Lennart. 

Kerstin Bergvall tog upp frågan om det är
etiskt försvarbart att göra kirurgiska korrige -
ringar på hundar för att rätta till ”uppfödarfel”.
Flera av de närvarande menade att det måste
man göra om hunden lider av felet, till exempel
hud som irriterar ögonen, men att ingreppet i
så fall bör föras in i kennelklubbens register. 

CANCERBEHANDLING FÖR DJUR, är det etiskt?
Jajamensan. Henrik von Euler svävade inte på
målet när han tog upp ett av de hetaste ämnena
för dagen. 

– Våra sällskapsdjur uppnår en allt högre lev-
nadsålder och hinner utveckla sjukdomar som
inte uppträdde förr, sade Henrik.

Han tycker att flera typer av cancerterapier
är motiverade, av olika skäl. Det kan handla
om vissa typer av tumörer där prognosen är god
vid tidig behandling och djuret/hunden blir
helt friskt. Det kan också handla om att lindra
och förlänga livet, om det är motiverat och
hunden får ett bra liv under tiden.

– Man vet inte alltid bakgrunden till att
ägarna vill genomföra behandlingen, kanske
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Henrik von Euler, onkolog,
menade att med rätt urval
patienter är det absolut för-
svarbart att utföra cancer -
behand lingar på djur. 

Kerstin Bergvall och Bodil
Ström Holst i samspråk
under en paus. Bodil var
moderator och Kerstin
gjorde flera inlägg under
mötet. 
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har någon en cancersjuk nära anhörig. I det
läget kan det vara förödande att avfärda patien-
ten med ett kategoriskt ”nej, det är kört”.

– Kontakten med djurägarna liksom bedöm-
ning av hundens förutsättningar att mentalt
klara av processen är avgörande. Det gäller att
noggrant överväga konsekvenserna, sade
Henrik.  

Nanna Denneberg tyckte att stor vikt måste
läggas på den mentala bedömningen av hunden
i samband med jobbiga behandlingar som

kemoterapi där hunden blir ”sjukare” under en
period och Johan Beck-Friis fyllde i att han
tycker att det är oetiskt att behandla metastase-
rad sjukdom som enbart leder till ett förlängt
sorgearbete för ägaren.

KERSTIN BERGVALL, dermatologi, Lina Nowak,
neurologi, Eva Axnér, reproduktion, och Pia
Gustås, rehab, behandlade alla fyra ämnen som
inte är så uppenbart kontroversiella, men som
likväl innehåller en mängd etiska frågeställ-
ningar. Kerstin tog till exempel upp det växande
problemet med antibiotikaresistens.

– Vi som arbetar med hud är den grupp vete-
rinärer som förskriver allra mest antibiotika.
Det handlar ofta om patienter som inte är 
friska, men som inte dör av sin sjukdom. Det 
är vanligt att hudpatienter behandlas år ut och
år in och de är dessutom infektionsbenägna.

– Även om förskrivningen av antibiotika
minskat från att ha använts vid ”det här är san-
nolikt en infektion” till ”det här är en infek-
tion” så har vi stora problem att brottas med.
Hur ska vi till exempel hantera patienter med
MRSA? Ska vi vara med och ”förstöra” fler
antibiotika? Kerstin efterlyste riktlinjer i anti -
biotikapolicyn.

Lina Nowak slog ett slag för alla ”krampande
och vinglande” patienter som har rätt till
behandling men som allt som oftast avfärdas
med diagnosen hjärnblödning. 

– Det är svårt att ställa diagnos inom neuro-
login då det saknas studier. Jag skulle tro att det
är lika många patienter som ”överbehandlas”
som ”underbehandlas”, sade Lina. 

Eva Axnér började sitt anförande med att 
”Det största problemet med smådjursreproduk-
tion är – smådjursreproduktion” och fortsatte
med att ge några exempel på etiska dilemman
förknippade med artificiell insemination (AI).
Hon gav exempel på fysiska hinder för parning
såsom vaginala tvärväggar, och ställde frågan till
publiken om det är rätt att medverka till att
sådana tikar används i avel. Svaret blev att den
som utför AI knappast kan åläggas att göra
bedömningen om tiken är genetiskt frisk, det
måste ligga på avelsorganisationerna.

Och så till det som alltid kommer sist – reha-
biliteringen. Pia Gustås poängterade att rehabi-
literingen numera är en etablerad del av vården
vilket innebär att man också kan utföra ingrepp
som inte var etiskt försvarbara tidigare. En 
fara i den snabbt växande ”rehabbranschen” är
dock att många djur behandlas utan veterinär
diagnos.  ■

Bifall för SRVet 

Lotta Ternström-Hofverberg, veterinär och jurist och som nyligen publicerat
två artiklar om veterinär sekretess och upplysningsskyldighet i SVT 11/10
och 14/10, gjorde under mötets dag två en djupdykning bland lagar och para-
grafer som veterinärer berörs av. En stor del av tiden ägnades åt intygsskriv-
ning och vad som kan hända om man dabbar sig där. Det finns en hel del att
diskutera när det gäller intyg, till exempel begreppet ”normalt för rasen”.

Åke Hedhammar har som Svenska Kennelklubbens konsult jobbat med
den frågan sedan början på 1960-talet. Diskussionen om exteriöra överdrifter
är alltså inte ny även om den på senare år fått stor uppmärksamhet, inte minst
i media. 

– Vi har under flera år arbetat brett med frågan, bland annat genom dialog
med rasklubbar, försäkringsbolag, veterinärkåren och domarkåren. Särskilda
Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) började gälla vid årsskiftet 2009 för
att hindra premiering av överdrifter i hundarnas exteriör, berättade Åke och
fortsatte: kanske skulle en SRVet, Särskilda Rasspecifika Veterinäranvisningar,
vara ett bra hjälpmedel att luta sig mot vid intygsskrivning?  Förslaget mot-
togs mycket positivt av deltagarna. 

”Spegel, spegel på väggen …”
Lotta Ternström Hofverberg
söker knappast svaren i 
spegeln. För henne är det 
lagboken som gäller. 

SVT 15-10 Lill 18 nov:Layout 1  10-11-22  08.36  Sida 10



INLEDNING
Angiostrongylus vasorum (A vasorum) är en
hjärt-lungmask med räven som naturlig
slutvärd, men infektionen kan även
drabba hund (10, 44). Smittnivån hos
hund har visat sig vara högst i områden
där smittnivån är hög hos räv, sannolikt
fungerar de båda som reservoar för smit-
tan. 

Masken är endemisk i framför allt
Frankrike, England och Danmark, men
de senaste åren har infektioner med A
vasorum rapporterats från allt fler euro-
peiska länder (1, 5, 22, 37, 41, 42, 45,
56, 66). Under 2003 rapporterades för

första gången att en inhemsk svensk
hund var smittad med A vasorum. Hun -
den blev smittad på Koster och smittan
verkar ha fått fäste i öns rävpopulation.
Under 2009 hittades ytterligare en smit-
tad räv i Sverige, den här gången i Skåne
(24, 50, 51, 67).

Från att ha gått ifrån en risk till san-
nolikhet är det nu säkert att masken
finns på det svenska fastlandet. Med
Köpenhamn och Nordsjälland som ende-
miska områden i Danmark (57, 59) är
det förmodligen en tidsfråga innan
svenska, och då framför allt skånska,
veterinärer ser inhemska hundar med
klinisk angiostrongylos.

Syftet med detta arbete är att beskriva
A vasorum samt kliniska förändringar,
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Angiostrongylus vasorum

Fransk hjärtmask hos hund 
– en litteraturstudie
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FIGUR 1. Angiostrongylus vaso-
rums livscykel. Dag 0 intar huvud-
värden infektiv L3, dag 0–33
utvecklas L3 till L4-L5 och sedan
adult mask i huvudvärden. Dag 38–76
passerar L1 ut med avföringen varefter
L1 infekterar mellanvärden och utvecklar sig
till L2 och L3. Utvecklingen i mellanvärden från 
L1 till L3 tar 16–20 dagar (44). Illustration från
Bayer Animal Health, med tillstånd från företaget.

granskad artikel
Angiostrongylus vasorum är en rund-
 mask som infekterar främst hund
och räv och kan resultera i en vermi-
nös pneumoni. Parasiten har länge
varit endemisk i bland annat Dan-
mark, Frankrike och England, men
har spridit sig till andra länder utan-
för det endemiska området under
senare år. Risken att svenska hundar
ska drabbas har ökat i takt med att
parasiten påvisats först hos en hund
och rävar på ön Koster, och sedan
hos en räv på fastlandet. Artikeln är
en förkortad version av författarens
examensarbete för specialistkom -
petens i hundens och kattens sjuk-
domar och sammanfattar symtom,
diagnos och behandling av infek -
tionen.
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diagnostik och behandling av hundar
med angiostrongylos. Möjligen kan
arbetet vara svenska veterinärer till hjälp
när angiostrongylos ingår som differen-
tialdiagnos.

ANGIOSTRONGYLUS VASORUM
Livscykel
Angiostrongylus vasorum är en rundmask
med obligat indirekt livscykel, vilket
innebär att det krävs en mellanvärd för
utvecklingen av larvstadier till vuxen
mask (Figur 1). Räv och hund anses vara
de vanligast förekommande naturliga
slutvärdarna (37, 44, 57). Det har även
påvisats naturlig infektion med A vaso-
rum hos andra karnivora arter som varg,
grävling och röd panda (28, 40, 49, 55).

Snäckor och sniglar fungerar som
naturlig mellanvärd och många olika
arter av både vattenlevande och landle-
vande snäckor och sniglar kan infekteras
naturligt och experimentellt (23, 44).
Smittan har påvisats i vanligt förekom-
mande snigel- och snäckarter i Danmark
och Skåne, t ex vinbergssnäcka, träd-
gårdssnäcka, spansk snigel, svart och röd
skogssnigel och pantersnigel (23, 47). 

Mellanvärden infekteras med infektiva
L1-larver när den äter på räv- eller
hund faeces. I mellanvärden genomgår
larven ytterligare två stadier, L2 och L3.
När slutvärden sedan intar eller slickar
på den infekterade mellanvärden pene-
trerar larven tarmslemhinnan och vand-
rar in i de mesenteriella lymfknutorna,
där den utvecklas till L4 och L5. Från de
mesenteriella lymfknutorna migrerar
larven via levern till höger hjärthalva och
lungartär, där den mognar till vuxensta-
diet och når sexuell mognad. Därefter
fortplantar masken sig via sexuell for-
mering. Honan producerar ägg som förs
ut med blodet till lungkapillärerna där
de kläcks till L1. L1 penetrerar kapillär-
väggen in till alveolen, hostas upp och
sväljs. Larven passerar ut med avföringen
som infektiv L1-larv (11, 44). Larv pro -
duktionen kan vara extensiv med flera
tusen L1 per gram faeces (44). 

Prepatenstiden, tiden från infektion
av slutvärden med L3 till produktion av
infektiva L1, är för A vasorum vanligtvis
38–76 dagar hos hund (4, 39, 44). I en
studie har variationer i prepatenstid
mellan 28 och 108 dagar påvisats (19).

Vad som orsaker variationerna är inte
klarlagt.

Hundar har i flera experimentella stu-
dier visat sig kunna vara infekterade
med A vasorum i flera år och i ett fall
mer än fem år. I dessa experimentella
studier har larvutsöndringen varit konti-
nuerlig. Sannolikt är infektionen livs -
lång (4, 39, 44). 

MORFOLOGI
Den vuxna honmasken har en medel -
längd på 19,9 mm (18,6–21,3 mm) och
en bredd på 0,3 mm. Honans vita ägg -
stockar går i en spiral runt de mörkare
färgade tarmarna och ger honmasken
dess karakteristiska ”polkagris”-utseende
(44). 

Den vuxna hanmasken har en medel -
längd på 14,4 mm (13,7–15 mm) och
en bredd på 0,23 mm. Hanen har välut-
vecklade parningsorgan, en kopulatorisk
bursa och spikulae (44) (Figur 2). 

Då infektion med A vasorum oftast
diagnostiseras via påvisande av L1 i fae-
ces är dess morfologi av stor betydelse.
Utifrån sin längd och en artspecifik
svansmorfologi kan larverna särskiljas
från andra lungmaskarter. A vasorum-
larven är markant längre än andra lung-
maskarter som förekommer hos hund, 
t ex Oslerus osleri (241 µm) och Creno -
soma vulpis (261 µm) (35). C vulpis,
rävens lungmask, förekommer naturligt
i Sverige och kan infektera hund (14,
51). O osleri förekommer enbart spora-

diskt hos hund i Sverige (32).
Vid digital mätning på mikrofotografi

av L1 ses en medellängd på 329 µm
(306–385 µm). Digital mätning ger av
tekniska skäl en liten underestimering av
längden jämfört med äldre mätmetoder
som kamera lucida. Larven har en
medelbredd på 15 µm. Bredden, men
inte längden, kan påverkas om larven
fryses innan identifiering (35, 44).  

Karakteristiskt för A vasorum L1 ses
på svansspetsen en kutikulär indentation
dorsalt om anus, ett indraget veck i det
yttre hudlagret. En liknande kutikulär
indentation finns också ventralt och mer
distalt mot svansspetsen (35) (Figur 3).

EPIDEMIOLOGI
A vasorum har påvisats och beskrivits
hos hund sedan 1960-talet, och då fram-
för allt i Frankrike, och har därför fått
beteckningen ”fransk hjärtmask” (2,
44). Under de senaste åren har preva-
lensstudier och fallrapporter visat att
masken är väl etablerad i flera andra
europeiska länder samt vissa länder i
Nord- och Sydamerika och Afrika (1, 4,
5, 13, 16, 22, 37, 41, 42, 45, 56, 66). 

Förekomsten av A vasorum inom de
olika länderna verkar vara koncentrerad
till endemiska områden med få eller inga
rapporterade fall från övriga områden
(6, 37, 53, 57). I Sverige finns som tidi-
gare konstaterats rapporter om infekte-
rade rävar och hundar sedan 2003.

Räven anses vara den naturliga slut-
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FIGUR 2. Vuxen A vasorum, hon- och hanmask. Den adulta honmasken har ett karakte -
ristiskt polkagrisutseende. Den nedre, mindre masken är en hanmask. Från Koch och 
medarbetare (31) med tillstånd av JL Willesen. 
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värden och utgör en viktig reservoar för
smittan till hund (10, 44, 57). Pre va -
lensen av A vasorum hos räv är därför
extra intressant i områden där hund och
räv har nära kontakt som på landsbyg-
den eller i förorten. I en sammanställ-
ning av olika prevalensstudier visar
Koch och medarbetare (31) att den sub-
kliniska prevalensen generellt är större
hos räv än hos hund. I ett visst ende-
miskt danskt område var hela 93 pro-
cent av rävarna smittade. I samma om -
råde påvisades en mycket hög prevalens
hos hund där hela 9,8 procent av de
undersökta jakthundarna var smittade
med A vasorum (57).

Nordsjälland och Köpenhamn är
områden med mycket hög prevalens av
A vasorum-infektion i rävpopulationen
med 35,9 procent av rävarna i Köpen -
hamnsområdet och 48,6 procent av
rävarna i Nordsjälland smittade (66,
46). Samma områden i Danmark är
även endemiska för angiostrongylosin-
fektion hos hund (53, 59, 64). Under
2002 påvisades en subklinisk prevalens
för A vasorum hos hundar ifrån Köpen -
hamnsområdet på 3,5 procent (59).

I en undersökning av inskickade
avföringsprov från 4 151 hundar från
Danmark och 958 hundar från Tyskland
mellan 2003–2007 var prevalensen av 
A vasorum 2,2 procent respektive 1,2
procent. De undersökta avföringsproven
härrörde från hundar med klinisk miss-
tanke om infektion med lungmask.

Rapporten visar en sjunkande prevalens
i de danska avföringsproven från 2003
(4,2 %) till 2007 (2,0 %) samt en fyr-
dubbling av antalet inskickade prov
under denna period. Proverna undersök-
tes samtidigt för Crenosoma vulpis och
även här kunde en sjunkande prevalens
påvisas från 3,4 procent (2003) till 1,1
procent (2007) (53). Denna geografiska
utspridning i Danmark har betydelse

med tanke på smittorisken till Sverige
och då framför allt Skåneregionen. 

Förekomsten av smittade interme-
diärvärdar kan variera inom samma
endemiska område. En undersökning av
fyra vanliga snigelarter ifrån sex olika
skogs- och parkområden i Köpenhamn
hade markant skillnad i smittonivån
mellan de olika områdena, från 0 pro-
cent till 26 procent (23).

Fördelning inom ålder och ras
I de flesta större studierna är mer än
hälften av alla naturligt smittade hundar
under ett år. Medelåldern för de smittade
hundarna rapporteras i olika studier
ligga mellan tio månader och 1,7 år. En
kanadensisk studie där huvudsakligen
jakthundar ingick avviker dock med en
medelålder på 4,25 år (16). Alla ålders-
grupper verkar kunna drabbas av A vaso-
rum (7, 15, 31, 63). Om hundar kan
utveckla åldersbetingad resistens är inte
känt. Som tidigare nämnts kan infektio-
nen vara livslång om inte djuret får
behandling (44).

I en stor retrospektiv studie från 2005
kunde man inte påvisa någon signifikant
skillnad mellan kön eller ras hos 160
naturligt smittade danska hundar från
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FIGUR 3. L1-larv av A vasorum. Från Koch och medarbetare (31) med tillstånd av 
JL Willesen. 

FIGUR 4. Överrepresentationen av beagle i en studie kunde enligt författaren sannolikt
bero på att största delen av dessa hundar var jakthundar som befann sig mycket i de 
endemiska områdena. 
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Köpenhamnsområdet (31). Mindre stu-
dier har visat en överrepresentation av
vissa raser, t ex cavalier king charles spa-
niel, bullterrier, staffordshire bullterrier,
labrador retriever, strävhårig tax och
beagle (7, 15, 63). Överrepresentationen
av beagle i en studie kunde enligt förfat-
taren sannolikt bero på att största delen
av dessa hundar var jakthundar som
befann sig mycket i de endemiska områ-
dena (15) (Figur 4). 

ANGIOSTRONGYLOS
Klinisk bild
Infektion med A vasorum kan ge upphov
till såväl subklinisk infektion som kli-
nisk sjukdom med en mycket varierad
symtombild. Ospecifika lindriga sym-
tom är vanliga men även fall med kraf-
tigt försämrat allmäntillstånd, cirkulato-
risk svikt och akut död förekommer (15,
18, 21, 31, 56).

Vanligast är symtom från respira-
tionsvägarna med hosta, andningsbesvär
och trötthet. Symtombilden kan variera
från lindriga till kraftiga besvär med
akut eller kroniskt förlopp (7, 15, 31,
41, 48, 56, 59). En annan vanligt före-
kommande symtombild är koagula-
tionsstörningar av olika svårhetsgrad.
Koagulationsstörningarna kan ge upp-
hov till fokala eller multifokala blöd-
ningar, exempelvis subkutana och intra-
muskulära hematom, epistaxis, hemoto-
rax, hemoabdomen och milda till kraftiga
neurologiska störningar i samband med
blödningar i eller i anslutning till centrala
nervsystemet (CNS) (15, 21, 41, 43, 47,

60, 61, 65, 67). Klinisk manifestation av
blödningarna beror på vilka organ som
drabbats.

Symtom från olika organsystem kan
ibland ses i samband med larva migrans,
t ex granulomatös meningit, granuloma-
tös myosit och verminös uveit (38, 41,
45). Mindre frekvent ses gastrointesti -
nala störningar som diarré, kräkning och
anorexi (31).

Subkliniskt infekterade hundar har
påvisats i ett flertal prevalensstudier och
fallrapporter, och förekommer minst
lika frekvent som hundar med klinisk
angiostrongylos (16, 22, 52, 59).

Flera experimentella studier har visat
att hundar kan vara infekterade med A
vasorum i flera år utan att visa kliniska
symtom (39, 44, 48).

Hematologi
I kliniska studier kan bilden vara varie-
rande från inga till måttliga hematolo-
giska förändringar. Vanligt förekom-
mande cellulära avvikelser är eosinofili,
neutrofili, monocytos, basofili och lymfo-
cytos eller lymfopeni (8, 41, 60, 62), se
Tabell 1. I en studie av 48 naturligt
smittade hundar sågs eosinofili hos 21
procent medan leukocytos och neutrofili
enbart sågs hos 4,2 procent av hundarna
(62). Övriga hematologiska avvikelser i
kliniska studier är en regenerativ lindrig
till kraftig anemi, trombocytopeni och
onormala koagulationsparametrar som t
ex förlängd ”activated partial thrombo-
plastin time” (aPTT), förlängd ”pro -
thrombin time” (PT), förhöjd d-dimer,

förlängd buccal mukosal blödningstid
(BMBT) samt låg förekomst av koagula-
tionsfaktorerna V och VIII. I ett fall av
angiostrongylos hos hund är immunme-
dierad trombocytopeni beskrivet (27).

De hematologiska förändringarna vid
angiostrongylos talar för att infektionen
kan orsaka en disseminerad intravasku-
lär koagulationsdefekt, DIC, vilket också
konfirmeras i flera studier (15, 26). Ett
observandum är att det i flera fall inte
föreligger förändringar i trombocytanta-
let eller vanliga koagulationsparametrar
som aPTT och PT, men trots det före-
kommer blödningar. Orsaken till detta
är inte känd (15, 19, 21, 22, 41, 43, 60,
61).

Serumbiokemi
I en experimentell studie påvisades inga
signifikanta förändringar av alanin ami-
notransferas (ALAT), gammaglutamyl -
transferas (GGT), alkalinfosfatas (ALP),
aspartat (ASAT), urea, kreatinin eller
totalprotein. CK-MB (Creatininkinas
isoenzym Muscle-Brain) var signifikant
förhöjt från 30 till 120 dagar efter infek-
tion. Detta enzym kan indikera hjärt-
muskelskada (20).

Kliniska studier har visat normala till
måttligt förhöjda nivåer av globuliner
med normala albuminvärden vid infek-
tion med A vasorum. Generellt har i
dessa studier ingen förändring av lever-
eller njurvärden kunnat påvisas (20, 60,
38, 62). 

Vid klinisk angiostrongylos ses ibland
lindrig till måttlig hyperkalcemi med en

➤

Tabell 1. HEMATOLOGISKA AVVIKELSER VID ANGIOSTRONGYLOS, ENLIGT OLIKA REFERENSER.

Referens Parameter Leukocyter Neutrofiler Lymfocyter Eosinofiler Basofiler Monocyter
x 109/l x 109/l x 109/l x 109/l x 109/l x 109/l

8 prevalens: 1/3 1/3 3/3 0/3 1/3
resultat: 14,48 0,75 1,67–2,78 1,69
ref värde: (3–11,5) (1–4,8) (0–1,3) (0) (0,15–1,5)

41 prevalens: 1/7 2/7 0/7 4/7 2/7 5/7
resultat: 33,8 12,5–14,9 normal 1,2–6,08 0,68–1,18 1,15–2,1 
ref värde: (6–20) (6,7–9,9) (0–0,6) (0) (0–1,1)

60 prevalens: 2/3 2/3 2/3
resultat: 15,8–23,2 0,19–0,55 2,4–3,55
ref värde: (3–11) (1–4,8) (0,15–1,5)

62 prevalens: 0/48 2/48 5/48 10/48 2/48 4/48
resultat: leukocytos neutrofili lymfocytos eosinofili basofili monocytos
ref värde: (6,5–18,1) (3,2–12,1) (1,0–4,8) (0–1,2) (0,0–1,2)
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ökning av såväl den bundna som den
joniserade fraktionen (8, 15, 27, 38).
Hyper kalcemin har satts i samband med
granulomatösa förändringar i lungorna
(8). 

I en större retrospektiv fallstudie påvi-
sades signifikant låga fruktosaminvärden
hos majoriteten av hundarna. Fruktos -
aminnivåerna stabiliserades efter fram-
gångsrik behandling av maskinfektionen.
Orsaken till förändringen i fruktosamin
är inte känd men enligt Willesen och
medarbetare kan den möjligen bero på
en ökad protein omsättning (62).

PATOLOGI 
Ett vanligt histopatologiskt fynd vid
angiostrongylosinfektion hos hund är
interstitiell granulomatös pneumoni
med olika grader av kärlförändringar.
Varierande grad av interstitiell fibros är
vanligt förekommande, liksom hyper-
trofi och hyperplasi av lungartärerna för-
enligt med sekundär pulmonär hyper-
tension (11, 21, 41, 65). Ett annat van-
ligt fynd är fokala eller multifokala blöd-
ningar. Som tidigare nämnts kan detta
drabba många olika organ, men ses
oftast i lungorna (11, 13, 21, 41, 60).

Larva migrans förekommer frekvent
och ses i många olika organ där larven

ger upphov till en granulomatös inflam-
mation. L1-larven är en aktiv larv som i
sin vanliga livscykel penetrerar alveol- 
väggen (Figur 5). Denna aktivitet är san-
nolikt orsaken till den ofta observerade
larva migrans (64). Om larva migrans
härrör primärt från tarmkanalen eller tar
sig från skadad lungvävnad som emboli
via blodbanan till målorganet är inte
känt. Vanligtvis ses larva migrans till
njurar och CNS, men även andra organ
som hjärta, mjälte, muskler, ögon och
binjurar är beskrivna målorgan (11, 21,
27, 41, 45, 60).

De vuxna maskarna ses normalt
enbart i lungartärerna och hjärtat, men
har rapporterats förekomma även i
andra organ och blodkärl, t ex mjälte,
njurar och femoralartären (18, 60).

DIAGNOSTIK
Parasitologisk undersökning         
Faecesundersökning
Den definitiva diagnosen angiostrongy-
los ställs vid påvisandet av vuxen mask
eller larv. Medan påvisandet av vuxen
mask vanligtvis görs först postmortem,
kan L1-larven påvisas hos levande hund
i faeces eller vid bronkoalveolärt lavage
(4, 15, 44, 59). För detektion av larver i
faeces är Baermanns trattmetod den

mest använda metoden (41, 44, 53, 59).
Då Baermanns trattmetod i sin vanliga
form tar 24 timmar, har bland andra
Willesen och medarbetare (64) under-
sökt modifierade tekniker för snabbare
diagnostik. I undersökningen visades att
en modifierad Baermanns trattmetod på
en timme hade en sensitivitet på 92,3
procent jämfört med en positiv konven-
tionell Baermann. 

Detektion av larver i faeces är beroende
av larvutsöndringen, som har ett cykliskt
mönster (39, 58, 64). Vid under sökning
av faecesprov från tre dagar i följd fann
man att enbart en tredjedel av hundarna
utsöndrade larver alla dagarna. Det
rekommenderas därför att under söka
avföringsprov från tre på varandra föl-
jande dagar (64). Säsongsbunden fluk-
tuation i larvutsöndring hos både hund
och räv har påvisats med ökad utsönd-
ring under vinter/vår och minskad ut -
söndring under sommar/höst (46, 53).
Maximal utsöndring av L1 ses 90 och
270 dagar efter infektion (39). 

Fall med akut angiostrongylos har
påvisats utan att L1 har kunnat identi -
fieras i faeces med Baermanns trattmetod
(21, 27). Flera orsaker kan bidra till
detta: bristande sensitivitet i diagnosti-
ken, cyklisk utsöndring av L1 eller en
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FIGUR 5. Larva migrans förekommer frekvent och ses i många olika organ där larven ger upp-
hov till en granulomatös inflammation. L1-larven är en aktiv larv som i sin vanliga livscykel 
penetrerar alveolväggen. Illustration från Bayer Animal Health, med tillstånd från företaget.
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perakut angiostrongylusinfektion där
kliniska symtom ses innan infektiva L1
har nått tarmen på slutvärden. 

Bronkoalveolärt och endotrakealt lavage
Bronkoalveolärt lavage (BAL) eller
endotrakealt lavage (ETL) kan användas
för att påvisa L1 och de cellulära föränd-
ringarna i respirationsvägarna. Sensi ti vi -
teten för detektion av larver är 70 pro-
cent enligt en klinisk studie (BAL eller
ETL) (15) och 100 procent enligt en
experimentell studie (BAL) (4). Högst
antal larver kan ses 120 dagar efter
infektion (4).

I en experimentell studie visades att
det lokala inflammatoriska svaret huvud-
sakligen utgörs av neutrofila och eosino-
fila celler. Signifikant ökat eosinofilt och
neutrofilt lokalt cellsvar påvisades 30–
330 dagar efter infektion. Det eosinofila
svaret var högst 30 dagar efter infektion,
och det neutrofila svaret högst 120–330
dagar efter infektion (4).      

Bilddiagnostik
Radiologiska förändringar 
Vid röntgenundersökning av brösthålan
är de vanligast förekommande radio -
logiska förändringarna perifera, fokala
eller multifokala, alveolära och intersti -
tiella infiltrat, samt en ökad bronkiell
teckning (7, 15, 33, 60). Dessa röntgen-
förändringar kan även ses hos hundar
utan symtom från respirationsvägarna
men med koagulopatier orsakade av
infektion med A vasorum (7).

Den radiologiska bilden skiljer sig
från andra respirationssjukdomar med
ett alveolärt mönster (exempelvis lung -
ödem eller aspirationspneumoni) då
angiostrongylos vanligtvis ger en utpräg-
lad perifer och multifokal bild (7). Den
alveolära teckningen ses framför allt sex
till nio veckor efter infektion. Efterhand
som infektionen läker av antar de radio-
logiska förändringarna ett mer diffust
bronkiellt och interstitiellt mönster (33,
43). Akut angiostrongylusinfektion hos
hund behöver dock inte ge upphov till
mer än lindriga interstitiella radiologiska
förändringar (60).

Övriga beskrivna röntgenförändringar
är högersidig hjärtförstoring, aero bronko-
gram och lindrig till måttlig hydrotorax
(7, 8, 15, 22, 41, 47).

Ekokardiografi
Ett fåtal fall är rapporterade där ultra-
ljudsundersökning av hjärta och lunga
vid akut angiostrongylos har utförts.
Hypertrofi av höger kammare och för-
mak är beskrivet hos flera av dessa fall
och antas bero på kronisk pulmonär
hypertension. Pulmonär hypertension är
enbart verifierat i enstaka fall (41, 47,
56).

Magnetresonansundersökning (MRI)
Vid MRI av hjärna eller ryggmärg hos
hundar med angiostrongylos ses framför
allt fokala förändringar utan kontrast -
upptag i centrala nervsystemet, vilket är
förenligt med blödningar (26, 60). Larva
migrans i CNS är påvisat med fokala
blödningar, granulomatösa förändringar
och meningit till följd (21, 38). 

Cerebrospinalvätskeanalys (CSF)
Vid analys av CSF hos hundar med
angiostrongylos och larva migrans till
CNS ses en mild till måttlig stegring av
det totala leukocytantalet, medan enstaka
fall av kraftig leukocytos finns beskrivna.
Den cellulära sammansättningen är

övervägande inflammatorisk med domi-
nans av makrofager samt neutrofila och
eosinofila celler. Protein kon centratio -
nerna i CSF har i samtliga fall varit för-
höjda (2–20 gånger referensvärdena).
Vid flera tillfällen har man kunnat påvisa
en ökad mängd erytrocyter, och i vissa
fall regelrätta blödningar (21). Detta är
förenligt med koagulationsrubbningen
som ofta ses vid angiostrongylos och
analys av CSF måste därför anses vara av
risk för patienten (21, 38, 60). 

Serologi
Positiva resultat har visats vid experi-
mentella försök med serologisk dia-
gnostik samt påvisandet av antigener i
serum och faeces (19, 30, 58). I en studie
där man använde enzymelinked immuno-
sorbent assay (ELISA) för att påvisa
anti kroppar hos naturligt infekterade
hundar, fann man 100 procents specifi-
citet och 92 procents sensitivitet jämfört
med en positiv Baermanns trattmetod
(Figur 6). Inga falskt positiva korsreak-
tioner sågs för hundar infekterade med
Crenosoma vulpis (58). 

Denna typ av diagnostik är fortfarande
under utveckling och finns ännu inte att
tillgå kommersiellt. 

BEHANDLING
En rad preparat har rapporterats verk-
samma mot A vasorum, t ex fenbenda-
zol, makrocykliska laktoner (ivermektin,
milbemycin oxim, moxidectin) och leva-
misol (7, 15, 16, 22, 27, 38, 41, 43, 45,
52, 60, 63).

Behandling med levamisol och iver-
mektin är beskrivet i äldre fallrapporter
med god behandlingseffekt, dvs klinisk
förbättring och eliminering av fekal larv -
utsöndring. Varken levamisol eller iver-
mektin är registrerade för användning
på hund i Sverige och uppvisar inga spe-
ciella fördelar vid användning jämfört
med andra preparat (22, 34, 45, 52).
Tvärtom kan högeffektiva preparat som
levamisol ge upphov till cirkulations -
svikt, möjligen orsakad av en anafylaktisk
reaktion till följd av en för snabb avdöd-
ning av parasiten (52).

Fenbendazol
Fenbendazol är en benzomidazol som
via bindning till mikrotubuli bland annat
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FIGUR 6. I en studie där man använde
ELISA för att påvisa antikroppar hos 
naturligt infekterade hundar, fann man
100 procents specificitet och 92 procents
sensitivitet jämfört med en positiv Baer-
manns trattmetod.
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blockerar parasitens energimetabolism
och dödar både vuxna och larvstadier av
rundmask. Fenbendazol har en bred
säkerhetsmarginal och låg toxicitet och
kan ges till unga, dräktiga och lakterande
djur (17). I Sverige är fenbendazol till-
gängligt som Axilur® vet. Produkten är
inte registrerad för användning vid angio -
strongylos.

Behandling av angiostrongylos med
fenbendazol i dosering om 20–50 mg/
kg/dag peroralt i 5–28 dagar har rappor-
terats effektivt i ett flertal fallrapporter
med få eller inga biverkningar. En ofta
använd dosering som visar gott resultat i
flera kliniska studier är 20 mg/kg i 20–
28 dagar (15, 63).

Vid behandling av angiostrongylos
har fenbendazol hittills varit det mest
använda preparatet och har också givit
bra resultat i kliniska studier. Det finns
inga experimentella studier av behand-
lingsresultaten, utan behandlingen har
följts upp med kliniska resultat och kon-
troll av faecesprov (7, 15, 27, 41, 60,
63).

Makrocykliska laktoner
Milbemycinoxim är en makrocyklisk
lakton som genom att påverka parasitens
membranpotential förlamar och dödar
adulta och larvstadier av rundmask.
Milbemycinoxim tillhör samma grupp
av anthelmintika som ivermektinerna,
men har bredare säkerhetsmarginal vid
behandling av collieraserna (17). Även
moxidektin är en makrocyklisk lakton
och uppvisar stora likheter med milbe-
mycinoxim avseende funktion, effekt
och säkerhet (17) (Figur 7).

Milbemycinoxim finns registrerat för
hund under produktnamnen Inter cep -
tor vet och Milbemax vet medan moxi-
dektin är registrerat under Advocate®.
Av dessa preparat är det enbart Milbe -
max vet och Advocate® som har A vaso-
rum som indikation. 

Milbemycinoxims och moxidektins
effekt på hundar med angiostrongylos är
undersökt i flera nyare studier (16, 48,
63).

I en jämförande studie av 50 naturligt
smittade hundar påvisades ingen signi -
fikant skillnad avseende behandlings -
resultatet oberoende av om hundarna
behandlades med fenbendazol (25 mg/kg

peroralt dagligen i 20 dagar) eller moxi-
dektin 2,5 procent spot on (Advocate®,
0,1 ml/kg, en gång). Behandlings effek -
ten värderades utifrån negativa faeces -
prov och var 91,3 procent respektive
85,2 procent. Det sågs kortvariga, milda
gastrointestinala symtom efter påbörjad
behandling med bägge preparaten. (63). 

I en experimentell studie var effekti -
viteten 100 procent vid behandling med
moxidectin 2,5 procent spot on (Advo -
cate®, 0,1 ml/kg, 1 gång). Hundarna
behandlades på dag 4 eller dag 32 efter
infektion. Behandlings effekten värdera-
des postmortalt med negativa faecesprov
samt avsaknaden av A vasorum vid
obduktion (48).

I en studie på naturligt smittade hun-
dar påvisades en behandlingseffekt på
minst 87 procent när milbemycinoxim
(Interceptor vet, 0,5mg/kg) gavs per -
oralt en gång i veckan i fyra veckor (16).
Interceptor vet är registrerat för använd-
ning till hund i Sverige, men inte med
indikationen angiostrongylos.   

Övrig behandling av hundar med

angiostrongylos beror på hur sjukdomen
yttrar sig. I svårare sjukdomsfall kan
hospitalisering med stödterapi vara indi-
cerat, och vid koagulopatier kan plasma-
och blodtransfusioner var aktuella (15,
41, 60). Enligt Koch och medarbetare
(31) normaliseras koagulopatierna van-
ligt vis 24–48 timmar efter insatt behand-
 l ing med anthelmintika. 

För verifiering av behandlingsresulta-
tet bör nya avföringsprov från tre dagar i
följd undersökas för L1-larver. Under -
sökningen kan utföras under eller efter
avslutad behandling. Om kontrollen
utförs efter avslutad behandling bör det
vara inom prepatenstiden då hunden
kan reinfekteras med A vasorum (39,
63). Koch och medarbetare (31) rekom-
menderar uppföljande prov efter tre
månader och därefter ytterligare två prov
med sex månaders mellanrum.

PROGNOS
Prognosen för hundar med angiostrongy-
los är beroende av graden av patologiska
förändringar och kliniska symtom.
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FIGUR 7. Milbemycinoxim och moxidektin förlamar och dödar adulta och larvstadier av
rundmask. Elektronmikroskopisk bild av adult A vasorum-hane.
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Hundar med milda till måttliga symtom
har goda chanser för överlevnad utan
kvarstående men. Hundar med kraftiga
symtom från respirationsvägarna, koa-
gulopatier eller svåra neurologiska sym-
tom har sämre prognos och dödsfall
förekommer trots hospitalisering och
insatt behandling (15, 16, 31).

Prognosen för fullständig återhämt-
ning är svårbedömd i kliniska fall, men
radiologiska förändringar kan kvarstå
flera månader efter behandling och utan
kliniska symtom (7). Ju tidigare effektiv
behandling sätts in efter infektion desto
mindre patologiska förändringar ses. I
en experimentell studie av 24 hundar
påvisades ingen eller mycket små lung-
förändringar vid insatt behandling fyra
dagar efter infektion, medan det vid
insatt behandling 32 dagar efter infek-
tion påvisades milda till måttliga lung-
förändringar vid sektion (48).

PROFYLAX 
Profylaktisk behandling med anthel -
mintika är en möjlighet för hundar i
endemiska områden. För att minska
sprid ningen av A vasorum kan även pro-
fylaktisk behandling av hundar som
transporteras från endemiska till ”fria”
områden vara indicerad (31, 36). Pro fy -
laktisk behandling av detta slag är ännu
inte tillräckligt undersökt. 

Varken milbemycinoxim (Milbemax
vet och Interceptor vet) eller moxidektin
(Advocate®) är registrerade för profylak-
tisk behandling av A vasorum i Sverige.
En experimentell studie av behandlings -
effekten av moxidektin spot-on lösningen
visade vid sektion att preparatet av -
dödar alla stadier av A vasorum (48). I 
en klinisk studie av milbemycinoxin
kontrollerades behandlingsresultatet via
negativ fekal larvutsöndring och effek-
ten på alla stadier av A vasorum kunde
därför inte utvärderas (16). 

Profylaktisk behandling med anthel-
mintika kan möjligen bidra till en ökad
resistensproblematik (29). 

Andra åtgärder för att begränsa ut -
bredningen av infektionen är beskrivna.
Regelbundna faecesundersökningar för
att minska förekomsten av subkliniska
smittspridare är ett exempel. Insamling
av hundens avföring för att minska
smitt spridningen till mellanvärdarna är

ett annat. Slutligen kan hundens tillgång
till kontakt med mellanvärden begränsas
t ex genom kontrollerad rastning (31).

En studie från 2009 av svamporganis-
mer som kan ges peroralt och som dödar
L1-larven i avföringen har givit bra
resultat, med en minskning av L1 på
70–80 procent in vitro jämfört med
kontrollen (12). Denna profylaktiska
åtgärd är för närvarande inte kommer -
siellt tillgänglig. 

DISKUSSION
Första gången A vasorum kunde påvisas
hos inhemska djur i Sverige var 2003
hos en hund och några rävar på ön
Koster i Bohuslän. Det är möjligt att
infektionen spridits av en utländsk hund
som kommit iland via seglarturister.
Under 2009 kunde SVAs viltsjukdoms -
övervakningsprogram identifiera para -
siten hos en räv i Skåne. Räven är
huvudvärd för A vasorum och alla preva-
lensundersökningar tyder på att infek-
tionen samexisterar mellan hund och
räv, dock med högst prevalens hos räven
(31, 37, 44) (Figur 8). Detta faktum gör
det sannolikt att smittan upptäcks tidi-

gare i rävpopulationen än i hundpopula-
tionen, även om parasiten initialt kan ha
spridits via en infekterad resande hund
som smittat skånska hundar och rävar.
Detta resonemang öppnar upp för möj-
ligheten att A vasorum redan finns
spridd bland våra svenska och då fram-
för allt, skånska hundar. Det hade varit
värdefullt att med en prevalensstudie
försöka fastställa smittonivån bland
hundar i Skåne.

Två av de endemiska områdena i
Danmark ligger geografiskt i omedelbar
anknytning till Sverige. Hundar som
reser mellan Danmark och Sverige från
dessa områden utgör en smittorisk för
den svenska räv- och hundpopulationen.

Som nämnts varierar symtombilden
vid angiostrongylos vilket är en utma-
ning för klinikern vid fastställandet av
diagnosen. Trots att fallrapporterna oftare
beskriver fall med kraftiga symtom och
koagulationsrubbningar, är det den sub-
kliniska och milda symtombilden med
huvudsakligen hosta eller dyspné som
förefaller vara mest prevalent (31, 39,
44, 59). 

I Sverige är flera anthelmintika regi-
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FIGUR 8. Räven är huvudvärd för A vasorum och alla prevalensundersökningar tyder på att
infektionen samexisterar mellan hund och räv, dock med högst prevalens hos räven. 
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strerade som är effektiva vid behandling
av angiostrongylos (Advocate® och Mil -
bemax vet). Ingen av dessa är dock regi-
strerad för profylaktisk behandling.

Enligt nuvarande lagstiftning utförd
av Jordbruksverket ska hundar som
införs till Sverige vara rabiesvaccinerade
och avmaskade (25). Avmaskningsruti -
nerna är enkom utformade för att minska
risken för införsel av lilla dvärgbandmas-
ken, Echinococcus multilocularis, och
godkända preparat ska därför innehålla
antingen prazikvantel eller epsiprantel
(3). Inget av dessa preparat är verk -
samma mot rundmask (17) och således
verk ningslösa mot A vasorum. Enligt
gällande regler ska avmaskning med ett
godkänt medel ske inom tio dagar före
införsel till Sverige, vilket innebär en
reell risk för att hunden reinfekteras med
mask efter utförd behandling och innan
införsel till Sverige. Jordbruksverket
rekommenderar därför att avmaskningen
utförs en till två dagar före införsel (3). 

Sammantaget visar detta att det
befintliga regelverket är verkningslöst i
syftet att begränsa smittspridningen av A
vasorum till Sverige. Dessutom är i dag
hundar från bland annat England och
Irland undantagna från avmaskningsreg-
lerna då E multilocularis inte påvisats i
dessa länder (25). I båda dessa länder
har dock sedan flera år rapporterats om
endemiska områden för A vasorum (15,
22, 34, 37). 

Fyndet av en smittad räv i Skåne
antyder att masken är under etablering i
denna region (24). Prevalensen hos
hund i regionen är sannolikt dock
mycket låg då infektionen ännu inte har
påvisats hos inhemska hundar i Skåne. I
dagens läge är det således viktigt att för-
söka begränsa införseln av smittan från
utlandet. Svenska och utländska djur -
ägare kan själva reducera smittorisken
för sina hundar vid resa i utlandet via de
redovisade profylaktiska åtgärderna, t ex
kontrollerad rastning. 

Det är en intressant frågeställning om
svenska veterinärer bör rekommendera
profylaktisk behandling mot A vasorum
av hundar som reser till utlandet. En
sådan rutin skulle sannolikt påtagligt
minska risken för etablering av parasiten
i Sverige men mot det får vägas risken
att det kan påverka resistensproblemati-

ken samt att ingen anthelmintika är
registrerad för profylaktisk användning i
nuläget. 

Profylaktisk behandling av en liten
andel resande hundar nu kan fördröja
etableringen av A vasorum hos våra
svenska hundar och därmed förlänga
den smitt- och behandlingsfria perioden
för en stor grupp av hundar. Profylaktisk
behandling för A vasorum kan kombine-
ras med de gällande kraven för behand-
ling mot E multilocularis. Det finns i dag
kombinationspreparat som innehåller
både milbemycinoxim och prazikvantel
alternativt febantel och prazikvantel
(Milbemax vet, Drontal® vet) och dessa
är bägge godkända av Jordbruksverket
för användning mot E multilocularis och
samtidigt verksamma mot A vasorum (3).
En engångsbehandling med dessa prepa-
rat är dock otillräcklig mot A vasorum.

Om profylaktisk behandling av resande
hundar ska utföras bör onödig bred-
spektrumhandling undvikas. Detta talar
för att klinikern bör använda sig av pre-
parat som är verksamma mot A vasorum
även om de inte är registrerade med
denna indikation (Interceptor vet, Axi -
lur® vet). Vid profylaktisk behandling
bör sannolikt samma dosering användas
som vid behandling av klinisk angio -
strongylos då studier avseende profylak-
tisk behandling inte finns tillgängliga. 

SUMMARY
Angiostrongylus vasorum
– French heartworm in dogs
A vasorum is a nematode infecting pri-
marily dogs and foxes, causing vermi-
nous pneumonia. The parasite has for
some time been endemic in areas in for
example Denmark, France and England
but has been reported increasingly from
other European countries for the last
decade. As the parasite has been found
in Sweden on two occasions, Swedish
dogs stand at increasing risk of retrieving
this infection. Both subclinical and cli-
nical infections are seen. Cough, respira-
tory distress and coagulopaties predomi-
nate, but depression, gastrointestinal and
neurological signs are reported as well.
Infection with A vasorum is preferably
diagnosed by identification of the larvae
in feces or by bronkeoalveolar lavage.
Thoracic radiographs, hematology and

serum biochemistry can indicate the
infection as well. Serology and mole -
cular techniques for diagnosis are under
development. Treatment for angiostron-
gylosis is registered in Sweden. The
long-term effect of angiostrongylosis
after successful treatment is not fully
determined. Countries abroad with
areas endemic to A vasorum is conside-
red a serious threat to the health of
Swedish dogs, and the author recom-
mends prophylactic treatment of impor-
ted dogs.
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Diskussionen kring bly
från jaktammunition
har i Skandinavien 

primärt haft fokus på
generell miljöbelastning

och förgiftning av fåglar i våtmarks -
områden. I denna debattartikel
sammanfattar författarna ny kun-
skap om möjliga hälsorisker för
människor som äter kött från vilt
skjutet med blybaserade gevärs -
kulor. Resultat från en pågående
studie av älgjakten i Sverige,
Finland och Norge presenteras för
att kvantifiera mängden bly i vilt-
kött i förhållande till olika patron-
och kultyper.

INLEDNING
Älg och annat storvilt skjuts med expan-
derande projektiler utifrån olika natio-

nella krav om kaliber, anslagsenergi 
och kulvikt. Ammunitionsmarknaden i
Sverige, Finland och Norge (Fenno skan -
dien) domineras helt av patroner med
konventionella, blybaserade kulor. När en
sådan projektil träffar ett djur, expande-
rar kulspetsen och blottlägger blykärnan
så att blyfragment sprids till om kringlig-
gande vävnad (Figur 1).

År 2008 undersökte Cornicelli och
Grundt (2) fragmentering av kulor och
deponering av blyrester hos vitsvans -
hjort. Resultaten visade att blyfragment
kan förekomma upp till 45 cm från
kulans sårkanal. Samma år hölls en kon-
ferens kring exponering av blyrester från
ammunition både hos människor och
vilt (12). Flera av presentationerna
dokumenterade en potentiell hälsorisk
vid intag av kött från djur som skjutits
med blybaserade gevärskulor. En polsk
undersökning av hjort och vildsvin, som
skjutits med blybaserade kulor, visade på
blyrester minst 30 cm från sårkanalen
(3). En litteraturstudie initierad av

British Deer Society drog slutsatsen att
en kassering av kött inom en radie av 30
cm från sårkanalen på djur som skjutits
med blybaserade kulor, skulle reducera
risken för blyintag (4). I Skandinavien
lyfte Niels Kanstrup (8) upp problema-
tiken med blybaserad gevärsammuni-
tion på dagordningen med en artikel i
Jyllands-Posten. I november 2009 hölls
ett internationellt möte i Aarhus där
användning av blybaserad ammunition
diskuterades (9).

KULDATA FRÅN ÄLGAR SKJUTNA 
I FENNOSKANDIEN
Metoder
Projektet startade 2004 och datainsam-
lingen pågår fortfarande. Jägarna har fått
sig tillsänt frågeformulär där de ska fylla
i ett formulär för varje älg om bland
annat jaktmetoder, kaliber, ammunition,
antal skott, träffpunkt och organträff. 
Vi bad dessutom jägarna att sända in 
de kulor som de återfann i de skjutna 
älgarna. Insända kulor är således kopplade
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Debatt

Blyrester från kulammunition i viltkött 
– en hälsorisk?

❘❙❚ vetenskap

FIGUR 1. Expanderande jaktkulor från skjutna älgar. Nummer ett från vänster är en homogen, blyfri kula (Barnes X). Därefter följer fyra
konventionella, blybaserade kulor (Partizan Nova Grom, North Fork, Nosler Partition och Swift Scirocco). De två längst till höger är samma
blybaserade kultyp (Hornady Interlock) med mantelfragmentering respektive full mantelseparation.
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till ett ifyllt formulär. Det första året
samlades det enbart in data från Norge.
För de efterföljande åren har vi endast
samlat data i Sverige och Finland.

I vår forskning har blydeponeringen i
vävnaden från de expanderade projekti-
lerna varit den centrala frågeställningen.
I de fall där en gevärskula kunnat åter-
finnas i älgkroppen, betyder det att allt
bly som kulan har förlorat har avsatts i
djuret, dvs skillnaden mellan projekti-
lens ursprungliga vikt och den restvikt
den har när den plockas ut ur djuret.
Homogena kulor (blyfria) och kulor
med synlig förlust av manteldelar eller
mantelseparation har uteslutits i den
fortsatta analysen.

De insända kulorna blev mekaniskt
rengjorda från vävnadsrester och andra
föroreningar, och vägda på en digital våg
med en noggrannhet på 1/1000 gram
(Mettler PC 440). Eventuella lösa frag-
ment av kulorna är inkluderade i rest -
vikterna. Vidare kopplades restvikterna
till jägarnas upplysningar om ammuni-
tionstyp för att få fram de ursprungliga
kulvikterna. Vi kontrollerade dessutom
att produkten faktiskt finns hos tillver-
karna, och så långt det var möjligt blev
projektilen visuellt identifierad av en av
författarna. 

RESULTAT
Hitintills har vi samlat in och analyserat
5 255 frågeformulär och 1 655 kulor. 
Av de insamlade kulorna kommer 81
procent från Finland, 14 procent från
Sverige och fem procent från Norge. Vi
har registrerat 81 olika kulkonstruktio-
ner och 63 skilda patrontyper. Kulor
med förlust av manteldelar utgjorde 25
procent av materialet, medan homogena
kulor utgjorde tio procent. Det är sär -
skilt i Finland som homogena kulor
används mycket och de utgjorde där 18
procent av kulmängden medan motsva-
rande siffror för Sverige och Norge var
två respektive fyra procent. 

När vi ser på blydeponeringen i älg
för olika kalibrar, utan att skilja mellan
olika kulkonstruktioner eller organträff,
finner vi att det föreligger stora skillna-
der: medelvärden för avgiven mängd bly
per projektil varierar mellan 1,5 gram
för 6,5x55 mauser (lägst) och 8 gram för
458 winchester magnum (högst) (Figur

2, Tabell 1). Det betyder att avgiven
mängd bly i djuret kan relateras till kali-
berval och patrontyp. Dessutom varierar

blyförlusten mycket mellan olika kul-
kon struktioner inom en och samma
kaliber. Om vi ser på kulor inom kaliber

22 N U M M E R  15 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤

Tabell 1. JAKTKULOR FRÅN SKJUTNA ÄLGAR. GENOMSNITTLIG BLYFÖRLUST I GRAM PER PATRONTYP (SNITT),
ANTAL ANALYSERADE KULOR (N) OCH STANDARDFEL, MINIMUM- OCH MAXIMUMVÄRDEN OCH KONFIDENS -
INTERVALL FÖR BLYFÖRLUST.

Patrontyp Snitt n Stdfel Minimum Maximum 95% Wald 
konfidensintervall

Nedre Övre

458 winchester 
magnum 7,95 7 2,36 1,39 20,73 6,76 9,14

9,3x57 3,99 6 1,79 0,04 11,68 2,70 5,27

375 h&h 
magnum 3,82 7 1,14 0,74 8,68 2,64 5,01

338 winchester 
magnum 3,72 12 0,44 1,66 6,43 2,81 4,62

9,3x62 3,54 62 0,31 0,00 9,82 3,14 3,94

300 winchester 
magnum 3,22 6 0,62 0,89 5,24 1,94 4,50

7,62x53r 2,96 44 0,16 0,01 5,18 2,49 3,44

30-06 sprg 2,93 229 0,11 0,12 10,99 2,73 3,14

308 norma 
magnum 2,86 18 0,30 0,20 4,61 2,12 3,60

8x57JS 2,84 19 0,38 0,13 5,47 2,12 3,56

308 winchester 2,57 446 0,06 0,01 8,86 2,42 2,72

7 mm remington 
magnum 1,75 6 0,53 0,19 3,07 0,46 3,03

45/70 1,72 14 0,35 0,06 4,80 0,88 2,56

6,5x55 mauser 1,52 44 0,17 0,00 5,28 1,04 1,99

FIGUR 2. Jaktkulor från skjutna älgar. Blyförlust i gram per projektil för olika kalibrar. Skill-
nader mellan olika kulkonstruktioner eller penetrerade vävnadstyper har inte beaktats.
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7,62 mm varierar blyförlusten mellan ca
0,7 och 3,4 gram mellan olika kultyper
(Figur 3). En del av variationen kan till-
skrivas olika kulvikter, patrontyper och
träffpunkt.

Hur det förhåller sig i de fall där pro-
jektilen inte stannar upp i djuret har vi
inga data på. Det råder emellertid inget
tvivel om att bly alltid kommer att depo-
neras i djurkroppen när man använder
konventionella, blybaserade kulor (2, 3,
Stokke och medarbetare, opublicerat). I
vårt material stoppades kulorna upp i
djurkroppen i 41 procent av fallen, res-
ten av skotten är genomskjutningar. 

Medelvärden för avgiven mängd bly
per projektil för de fyra mest använda
patrontyperna i Fennoskandien (308
winchester, 30-06 springfield, 6,5x55
mauser och 9,3x62) är 2,69 gram per
skott och älg. Våra data visar att det
genomsnittliga antalet skott per fälld älg
är 1,48 och att det genomsnittliga anta-
let träffar per älg är 1,40. Fördelningen
av älgar som fällts med ett, två och tre
skott var 68, 26 respektive fem procent.
Maximalt antal träffar i en älg var nio.
Ett avlivningsskott (som regel i nackre-
gionen) användes i 29 procent av fallen. 

DISKUSSION
Bly är en tungmetall som kan ge allvar-
liga förgiftningar både hos människor
och hos djur. Bly finns naturligt i mar-
ken och tas upp av plantor och djur som
vi äter. Dessutom exponeras vi för bly
från olika föroreningskällor i vår miljö.
Bly i kött från älg och andra djur som
skjuts med blybaserade kulor, läggs till
ovanpå den blybelastning vi utsätts för i
det dagliga livet.

Gränsvärden för tolererbart veckoin-
tag (provisional tolerable weekly intake)
av bly, fastsällt av Joint FAO/WHO
Expert Committee on Food Additives
(7), är 25 mikrogram/kg kroppsvikt för
både barn och vuxna. Det motsvarar
1,75 milligram bly per vecka eller 0,091
gram per år till en vuxen person på 70
kg. Det är värt att notera att bly är gif-
tigt oavsett hur lite som intas, särskilt för
foster och små barn: en ”ofarlig” blynivå
för människor finns inte (10).

De flesta älgar i Fennoskandien skjuts
med konventionella, blybaserade kulor.
Det sitter i genomsnitt 1,40 kulor i varje

fälld älg i vår undersökning och blyför-
lusten från varje kula var i genomsnitt
2,69 gram. Vi kan därmed konstatera att
det deponeras 3,77 (1,40 g x 2,69) gram
finfördelat bly i genomsnittsälgen. Om
denna blymängd konsumeras under ett
års tid av fyra vuxna personer, överskrids
gränsvärdet för acceptabelt årligt intag
av bly per person med mer en 900 pro-
cent. 

Blyrester utgör en hälsorisk
För att slippa en oacceptabel blybelast-
ning, måste mindre än en tiondel av det
avsatta blyet, i detta räkneexempel, kon-
sumeras. Den avgörande frågan blir där-
för: hur mycket av det blyförorenade
köttet används till mat? Detta vet vi i
nuläget för litet om, men flera studier
visar att blyrester från blybaserade kulor
i viltkött utgör en hälsorisk (1, 5, 10)
och att personer som äter viltkött har
högre halter av bly i blodet än de som
inte äter viltkött (6). I Sverige vet vi att
kött från hjortdjur har stor betydelse för
många hushåll, och att konsumtionen
sker hela året under stora delar av livet.
En sådan långtidsexponering utgör en
blybelastning som vi inte känner till
konsekvenserna av.

Utifrån tillgängliga studier vet vi att
bly från blybaserade kulor sprids långt
från sårkanalen (1, 3, Stokke och med -

arbetare, opublicerat). Detta bly är fin-
fördelat och kan varken ses med blotta
ögat eller märkas vid tuggandet. Försök
med rensning runt sårkanalen medför i
många fall bara ytterligare spridning av
blyresterna (2). Dessutom indikerar en
studie att kokning av kött, som innehål-
ler blyhagel, medför att blyet sprids till
andra delar av köttet och att blysprid-
ningen blir väsentligt förstärkt om ättika
tillsätts under kokningen i enlighet med
ett traditionsrikt, spanskt recept (11).
Marinering i sur miljö får antas kunna
ha samma effekt. Rekommendationer
från flera undersökningar säger att man
bör skära bort allt kött som ligger när-
mare än 30–45 cm från sårkanalen, om
man vill vara säker på att undgå blyres-
ter (2, 3, 4). Om detta stämmer, betyder
det att halva slaktkroppen i många fall
måste kasseras. För djur som är påskjut-
na flera gånger i olika kroppsdelar, och
där avlivningen dessutom sker med
nackskott, måste stora delar av slakt-
kroppen anses som blykontaminerad.

SLUTSATS
Blyrester från konventionella kulor i vilt -
kött som konsumeras, representerar en
potentiell hälsorisk för människor.
Blydeponeringen varierar emellertid
enormt både i mängd och med avstånd
från skottkanalen och är beroende av
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FIGUR 3. Jaktkulor från skjutna älgar. Blyförlust i gram per projektil för några olika kulkon-
struktioner i 7,62 mm kaliber. Skillnader mellan träff i olika vävnadstyper eller patrontyper
har inte beaktats.
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bland annat kultyp, kaliber, skjutav-
stånd, skottvinkel, träffpunkt, djurart,
djurets storlek och om projektilen träffar
ben. Det är därför mycket svårt att ge en
säker rekommendation för hur mycket
kött som bör skäras bort runt sårkanalen
för att undgå blyrester. Den enda logiska
lösningen på problemet är att använda
blyfria kulor, vilket en rad författare har
rekommenderat (2, 3, 5, 9, 10).

TACK
Vi tackar Jägarnas Centralorganisation
och Svenska Jägareförbundet för hjälp med
datainsamling. Veterinär Sven Björck har
översatt den norska texten till svenska.
Arne Söderberg har läst och kommenterat
det svenska manuskriptet.

SUMMARY
Lead fragments from hunting bullets
in game meat – a health risk for
consumers?
Lead fragments, too small to be detected
by sight or while chewing, are spread to
tissues around the wound channel in
game killed with lead-based rifle bullets.
Moose shot with lead-based rifle bullets
in Sweden, Finland and Norway contain
on average 3.77 gram of lead deposits. If
this amount of lead is consumed by four
adults during one year, the tolerable
yearly intake of lead per person is excee-
ded by more than 900 %. Consumption
of meat with lead fragments is poten -
tially harmful and trimming 30–45 cm
around the wound channel may be
necessary. The risk of lead exposure can
be prevented by use of lead-free bullets.
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Hela sortimentet finns hos din grossist!
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Fästingar suger blod från djur och
människor och sprider på det viset
virus, bakterier och parasiter. Att
fästingarna också kan dras in under
huden är ett gammalt, men numera
sällan observerat fenomen.

Hos en treårig border colliehane hade
sommartid under de senaste tre åren iakt-
tagits ett flertal drygt ärtstora bulnader,
belägna under huden, företrädesvis på
främre delen av bålen. Då dessa bulor
öppnades kunde en död fästing tryckas
ut (Figur 1–3). 

Djurägaren är bosatt strax norr om
Uppsala, har tre hundar som alla är av
rasen border collie samt en mindre flock
får. Hundarna är inte närmare släkt.
Fästingar har förekommit vanligt hos
hundarna, om än i reducerad mängd
tack vare användande av Exspot®. Bulor
med fästingar har noterats endast hos 
en av hundarna. Några kliniska symtom
på vare sig fästingburen sjukdom eller 
irritation på grund av bulorna har inte
iakttagits av ägaren.

Vid undersökning av fästingarna i
bulorna visade det sig att det var vuxna
honor av arten Ixodes ricinus, den all-
männa fästingen. De var intakta, orör -
liga, synbarligen döda, något blodfyllda.
Hypostomen var framskjuten och
cementklumpen som en fästing bildar
för att säkert sitta fast hade producerats
(Figur 4). Vävnaden runt fästingen var
ödematös, ibland med ett varliknande

innehåll. Något ingångshål kunde inte
påvisas.

LITTERATURUPPGIFTER
Enstaka fästingar har vid ett fåtal tillfäl-
len under de senaste 30 åren iakttagits av
SVA i den subkutana fettvävnaden hos
avpälsade rödrävar (Vulpes vulpes). Dessa
fästingar, alltid adulta honor av Ixodes
ricinus, har varit döda. Endast ett svart-
nat hudskelett har återstått, med kropps-
delarna oftast separerade på sätt som
tidigare beskrivits hos räv (6) (Figur
5a–d). Någon cellulär reaktion runt fäs-
tingskeletten har inte iakttagits makro-
skopiskt.

Liknande fynd av vuxna honor av
Ixodes hos räv har också rapporterats

från nuvarande Slovenien (6), Slovakien
(3, 5), Polen (1) och Österrike (2). År
1914 beskrev Nuttall (4) fynd av Ixodes-
honor i subkutis under örat och i
ljumsken hos en hund i Storbritannien.
Nuttal ger också uppgifter om att Ixodes
(ricinus?) tidigare under 1800-talet påvi-
sats subkutant med eller utan inflamma-
tioner hos människa, häst, nötkreatur
och räv. 

DISKUSSION
Nuttall (4) förklarar fenomenet med att
ett kraftigt ödem kan utvecklas runt fäs-
tingens fastsättningsorgan och till slut
kommer det att omfatta fästingen helt.
Penetrationsöppningen vidgas och fäs-
tingen dras bland annat till följd av sitt
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DAN CHRISTENSSON, leg veterinär, VMD, laborator och 
GÖRAN ZAKRISSON, FK, BMA*

Fästingar, Ixodes ricinus, under huden hos
hund och räv i Sverige

❘❙❚ vetenskap

➤

från fältet

FIGUR 1. Öppnad subkutan fästingbula från en treårig border colliehane i Uppland. 
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sugande in under huden, hålet sluts och
fästingen dör in situ. Några direkta iakt-
tagelser av händelseförloppet finns dock
inte. Det skulle kunna vara en förklaring
till att endast en av de tre beskrivna bor-
der colliehundarna reagerade, genom att

ha en stor känslighet för något av de
ämnen fästingen använder vid sin fast-
sättning på värddjuret.

Någon terapi utöver mekanisk mani-
pulation av bulorna har inte prövats
förutom pågående fästingprofylax.

Vi tror att förekomsten av fästing -
bulor är underdiagnostiserade. Fynden
av subkutana, reaktionslösa fästingske-
lett hos räv antyder dock att några kom-
plikationer till följd av dessa fästingar
inte behöver uppträda. 

SUMMARY
Ticks, Ixodes ricinus in the sub -
cutaneous tissues of a dog and foxes
Ticks were found in a male dog within
subcutaneous swellings of the size of a
pea. They were intact but dead adult
females of I ricinus found in the swel-
lings. The hypostom was produced and a
hardened bolus for attachment was pre-
sent (Figures 1–4). Ticks were regularly
found on all three dogs on the sheep
farm but just in one dog they also were
found subcutaneously. The swellings
had been noticed for the last three sum-
mers. No clinical symptoms of disease or
irritation were observed. All dogs were
border collies, not closely related. 

Dead ticks, adult females of Ixodes
ricinus, have occasionally been found in
the subcutaneous fat of hided foxes in
Sweden. Only the exoskeleton remained,
partly dissolved as presented by the
drawings by Tovornic (6) (Figure 5). 
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FIGUR 2. Fästingen blir synlig efter lätt tryck på svullnaden.

FIGUR 4. Död fästinghona (Ixodes ricinus)
utplockad ur svullnaden. Observera att 
fästingen alltjämt är fäst vid sin subkutant 
deponerade ”cementklump”. 

FIGUR 2. Fästingen utklämd ur svullnaden.
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FIGUR 5 A–D. Rester av fästingar (Ixodes ricinus) funna i den subkutana fettväven hos räv. Teckning av D Tovornik (6). Återgiven med till-
stånd av originalpublikationen.
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ÖVNING MUL- OCH KLÖVSJUKA 
Sista veckan i oktober genomfördes en stor
övning på temat mul- och klövsjuka. Jord -
bruksverket övade sin nya krisorganisation och
testade ett nytt datastöd för kriser. En operativ
ledningscentral (OLC) upprättades i Åsbro,
Örebro län, och där övades ett stort antal män-
niskor. Sammanlagt deltog över 100 personer i
övningen. På plats fanns även ledningsbussen,
som fungerade som en första ledningscentral
innan OLC hade upprättats. En ny mobil för-
bränningsanläggning kunde också demonstre-
ras, och denna kommer snart att tas i praktiskt
bruk.

ÄLG MED BÖLDER I LEVERN 
Under älgjakten upptäcktes att en skjuten älg
hade bölder i levern och prov skickades till SVA
för undersökning. Efter syrafastfärgning och
mikroskopisk undersökning kunde tuberkulos
uteslutas. Bölderna bedömdes kunna vara para-
sitorsakade. Det är bra att jägare skickar in pro-
ver när man ser förändringar vid uppslaktning
av vilt. Detta är en viktig del av sjukdomsöver-
vakningen på vilda djur och inte bara angeläget
för den som ska äta köttet.

PRRS-UTREDNING I SLAKTSVINS-
BESÄTTNING
Efter utbrottet av porcine reproductive and respi-
ratory syndrome (PRRS) i Sverige 2007 revide-
rades den aktiva övervakningen bland annat för
att man ännu tidigare skulle kunna upptäcka
eventuella nya utbrott av sjukdomen. Under
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❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln redogör för en nyligen genomförd övning

kring mul- och klövsjuka, en aktuell PRRS-utredning

och utökat restriktionsområde för newcastlesjuka. Texten är ett samarbete 

mellan Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Jordbruksverket och är i

det här numret sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och Charlotta Lindqvist,

Jordbruksverket.

I det senaste fallet med ett
positivt PRRS-prov i övervak-
ningen kom provet från en
slaktsvinsbesättning, men
analysresultatet bedömdes
som falskt positivt.
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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.

2009 analyserades ca 4 000 blodprover från svin
avseende PRRS-antikroppar och övervakningen
pågår även 2010. Proverna analyseras löpande
och vid positiva analysresultat görs en utred-
ning i den aktuella besättningen. 

I det senaste fallet med ett positivt PRRS-
prov i övervakningen kom provet från en slakt -
svinsbesättning med ca 2 000 djur. Vid utred-
ning i besättningen konstaterades inga kliniska
symtom tydande på PRRS och enligt uppgift
fanns inte heller några kontakter som kunde
styrka misstanken om PRRS-smitta. Djuren i
den aktuella avdelningen hade alla gått till slakt
varför uppföljande prover togs i angränsande
avdelningar. Samtliga prover var negativa och
misstanken kunde därför avfärdas. Det positiva

analysresultatet bedömdes som ett falskt posi-
tivt resultat. 

NEWCASTLESJUKA/DUVPEST
Jordbruksverket har utökat det aktuella restrik-
tionsområdet för newcastlesjuka till att nu även
gälla Gotland och delar av Sörmland (Eskils -
tuna och Strängnäs kommuner). På Gotland
har en ökad dödlighet bland vilda duvor obser-
verats och aggressivt PMV1 påvisats. Även i
Eskilstuna och Strängnäs har virus påvisats hos
döda duvor, men det är oklart om det är en
egentlig ökad dödlighet bland duvorna. Sedan
tidigare omfattar restriktionerna Västmanland
och Enköpings kommun. Hos duvor kallas
sjukdomen duvpest.  ■
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Hopp om friskförklaring
från bluetongue 

❘❙❚ Under andra veckan i november vänta-
des EU-kommissionen ta ställning till om
Sverige kan friskförklaras från bluetongue.
Resultatet från provtagning på 600 besätt-
ningar under hösten ser lovande ut, skrev
tidningen ATL den 8 november.

Jordbruksverket ville vid denna tidnings
pressläggning inte gå ut med resultatet
från höstens omfattande provtagningar
men säger att det ser bra ut. Resultatet
från provtagningarna är dock inte det
enda kommissionen tittar på när man ska
ta ställning till en eventuell friskförklaring.
Sverige hade fall av bluetongue både
2008 och 2009 och det är troligt att man
även tittar på omständigheterna omkring
dessa fall inför beslutet.

Om Sverige friskförklaras dras alla 

restriktioner in och djur kan flyttas på
samma sätt som innan sjukdomen fanns 
i landet. Jordbruksverket uppmanar dock

djurägare att noga följa de restriktioner
som gäller till dess ett eventuellt beslut om
friskförklaring finns. ■

❘ ❙❚ noterat

Mer information och anmälan finns på www.vetabolaget.se

Antibiotikaanvändning*

27 - 28 Januari 2011, Växjö, Anmälan senast 2010-12-20

Klinisk cytologi
4 - 5 Mars 2011, Knivsta, Anmälan senast 2011-01-17

Sjukdomar i luftvägarna*

15 - 16 Mars 2011, Knivsta, Anmälan senast 2011-01-28

Djurtandvård*

17 - 18 mars 2011, Halmstad, Anmälan senast 2011-01-28

Grundkurs i Smådjurskirurgi, del 1 & 2
24 - 25 Mars 2011, del 1och 23 - 24 Nov 2011, del 2
Uppsala, Anmälan senast 2011-02-07

* Kursen är godkänd av Jordbruksverket

Ny tjänst – ny lön – nya 
anställningsvillkor?

Om du står i begrepp att byta arbete
eller om du skall tillträda din första
tjänst kontakta förbundskansliet för
rådgivning innan Du träffar avtal om
anställningen. Ring Amelie Lothigius
eller Anders Lefrell, tel: 08-545 558 20.
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Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

SVAR SE SIDAN 56

FIGUR 1. Vänster lateralprojektion av abdomen hos en birmakatt som kräks.

FIGUR 2. Ventrodorsal projektion av
abdomen hos en birmakatt som kräks.

En nioårig birmakatt togs till veterinär för att
den plötsligt börjat kräkas och fått försämrat
allmäntillstånd. Fallet är tolkat av Frida Viberg,
Bilddiagnostiska kliniken vid Universitets djur -
sjukhuset, SLU, Uppsala

Birmakatt, hona, nio år
ANAMNES: Patienten är en innekatt som kräkts fre -
kvent sedan ett dygn tillbaka, utan möjlighet att
behålla mat eller vatten. Katten är nu trött och hängig.

STATUS: Allmäntillståndet är kraftigt nedsatt. Vid kli-
nisk undersökning konstateras måttlig dehydrerings-
grad, temperatur 35,7°C och normal hjärtauskulta-
tion. Katten är öm vid palpation av ventrala buken,
eventuellt även över njurområdet och bröstkorgen.
Den är dessutom kladdig runt vagina.

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Vänster lateral (Figur 1)
och ventrodorsal (VD) (Figur 2) projektion av buken
togs. Hur tolkar du bilderna?
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Aporna på ”The Rock”, Gibraltar,
lever ett gott liv. Och de är viktiga
för den brittiska kolonins ekonomi.
– Vi har en unik klippa med unika
djur, men turistindustrin har inte
lärt sig hur man ska förvalta pri -
materna på ett hållbart sätt, säger
primatolog Eric Shaw.

Det finns ett 20-tal makakarter i värl-
den. Flera klassas som hotade, enligt den
lista som upprättas av International
Union for Conservation of Nature
(IUCN), men på klippan i Gibraltar har
Europas enda vilda bestånd av apor hit-
tat ett perfekt habitat. Här lever idag 178
apor, uppdelade i sex flockar, var och en
med en gammal hanne som ledare.
Djurens tillvaro är minst sagt angenäm.

Det är Gibraltar Ornithological and
Natural History Society (GONHS) som
förvaltar beståndet på uppdrag av myn-
digheterna. Arbetet leds sedan 1988 av
biologie doktor och primatolog Eric
Shaw. Han har två assistenter, Dale
Laguea och Damian Holmes och vid
behov får de medicinsk hjälp av
Gibraltar Veterinary Clinic (GVC).

ENKELT LIV I GIBRALTAR
Varje morgon matar Eric Shaw och hans
assistenter aporna med runt 100 kilo
frukt, grönsaker, nötter och spannmål –
cirka ett halvt kilo mat per apa. Djuren
är särskilt förtjusta i morötter och lök.
Det är alltså inte hunger som gör att
aporna allt oftare drar sig ner för slutt-
ningarna och hemsöker villaägarnas
trädgårdar. Orsaken är att livet i Gibral tar
är så enkelt att leva.

– Det handlar om vilda djur, som
ägnar merparten av sin tid åt att samla

mat. Det är helt enkelt så de lever, säger
Eric Shaw.

Studier visar att aporna i Gibraltar liv-
när sig på 39 olika växtarter. Men inte

Bakom kulisserna hos Gibraltars apor

CHRISTER HANSSON, frilansjournalist*

På klippan i Gibraltar har Europas enda vilda bestånd av apor hittat ett perfekt habitat.
Här lever idag 178 apor, uppdelade i sex flockar. 
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bara det. Aporna tillbringar 20 procent
av sin dag med att putsa varandra, men
30 procent av deras vakna tid går åt till
att umgås med turister – alltså att samla
in mer mat. Och detta påverkar de intel-
ligenta djuren.

VIKTIG TILLGÅNG
Makakerna är tveklöst en viktig tillgång
för Gibraltars turistindustri. Inte minst
Eric Shaw har bidragit till att de har blivit
tillgängliga för besökare. Det ursprung-
 liga syftet var att få in pengar till forsk-
ning, men sedan dess har antalet turister
ökat. Shaw är inte helt nöjd med hur
saken sköts idag. Det är exempelvis olag-
ligt för turister att mata aporna. Överallt
i The Upper Rock Nature Reserve finns
det skyltar som hotar med böter på
£500. Men det struntar alla i – och
aporna vet att turister betyder mat.

De unga aporna lär sig snabbt att om
de hoppar upp på en turists axlar får de
en jordnöt av guiden medan någon tar
en bild. Om apan inte får sin nöt kom-
mer han att nafsa lite lätt som en påmin-
nelse om att han vill ha sin nöt. Men
eftersom detta sker med tänderna kan
turisten rycka till och skrika. Detta upp-

fattar apan i sin tur som aggression, den
skriker tillbaka och snart går hela flocken
till attack.

KOMMUNIKATIONSPROBLEM
– Turisterna förstår inte apornas sätt att
uttrycka sig – och vice versa. Aporna
uppfattar stirrade, exponerade tänder och
skrik som hot. Vi skulle behöva utbilda
turisterna i apors beteende, fortsätter han. 

– När reservatet skapades och staten
tog över ansvaret förvandlades det från
att vara ett forskningsprojekt till att bli
en del av turistindustrin. Då vill man
inte ha biologer som bestämmer vad
man får och inte får göra.

Eftersom aporna trivs så väl förökar
de sig ständigt. Men ytan i reservatet 
är begränsad. År 2006 blev ett rekordår 
för populationen, som steg till runt 240.
Det gjorde att unga hanar som bröt 
sig ur flockarna tvingades nerför slutt-
ningarna i jakt på nya territorier. Och
aporna kan vara destruktiva. De förstör
trädgårdar, river byggnadsställningar, sli-
ter sönder markiser, skrämmer barn och
stjäl godis och snacks från turister och
försäljare. Det händer också att de biter
folk ganska rejält.

SKÖTARNA BLIR IGENKÄNDA
Livslängden för Gibraltars makaker är för
hanar 15 till 17 år, medan honorna blir 18
till 22 år. Aporna har alltså gott om tid

Makakerna är en viktig tillgång för Gibraltars turistindustri. 

Turisterna förstår inte apornas sätt att uttrycka sig och vice versa, varför det lätt uppstår
kommunikationsproblem. 
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och ett enkelt liv, och något måste de göra.
– Aporna har alltid gått ner till sta-

den. Om man har ett apelsinträd i sin
trädgård så kommer de dit. Och varför

inte stjäla en chipspåse från försäljaren
om det går? säger Shaw.

– Men jag kan inte åka ner till stan
med mitt blåsrör och söva dem. Då

anser folk att jag är grym och börjar
bråka om det istället, suckar han. Det
behövs dock inte. Det räcker med att
Eric Shaw, Dale Laguea eller Damian
Holmes visar sig för att aporna ska sätta
fart och rusa upp mot berget. 

– De vet exakt vilka vi är, konstaterar
de alla tre med ett skratt.

POPULATIONSBEGRÄNSNING
För några år sedan beordrade myndighe-
terna en reduktion av antalet apor. En
del av dem har skickats till djurparker
världen över, men åtskilliga har avlivats
med injektion. Nu när antalet är nere
runt 180 – det uppsatta målet – är upp-
draget att bibehålla populationen på
denna nivå. Vilka individer som ska avli-
vas avgörs främst av hur många ungar de
olika honorna fått. Det gäller att behålla
största möjliga genetiska variation. Det
är också viktigt att inte förstöra viktiga
hierarkier och sociala strukturer inom
flocken.

Det tas däremot inte någon hänsyn till
vilka djur som vandaliserar i trädgårdar
eller stjäl från turister och butiksägare. 

– Beståndet är väldigt friskt. Vi ser
inga som helst tecken på inavel, konsta-
terar Eric Shaw.

FORSKNINGSVERKSAMHET
Forskning på makakerna är också en
verksamhet som sköts utom synhåll för
turisterna. Eric Shaw samarbetar med
forskare från flera utländska universitet,
exempelvis Scientific Institute of Rabat-
Agdal University, Notre Dame Uni ver -
sity (Indiana, USA), University of
Vienna, the German Primate Centre
och University of Zürich.

Ungefär en gång per vecka ger sig
Shaw ut med blåsrör, bedövningspilar
och burar och infångade apor förs till
”The Farm” – den gård som Shaw och
hans kolleger disponerar inom reser -
vatet. Här genomförs alla medicinska
undersökningar, vid behov med assistans
av en veterinär från GVC. Biodata –
vikt, mått, blod, DNA-prov, m m –
samlas in för analys. Aporna förses med
ID-tatuering och mikrochip (om detta
inte redan gjorts). Ögon, öron och tän-
der undersöks, aporna fotograferas och
särskilda kännetecken registreras. Det
handlar både om hälsokontroll och om

➤

Det räcker med att Eric Shaw (mitten), Dale Laguea eller Damian Holmes visar sig för att
aporna ska sätta fart och rusa upp mot berget. 
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APORNA SYMBOL FÖR BRITTISK ÖVERHÖGHET

De myter som finns kring berbermakakerna (Macaca sylvanus) på ”The Rock” hör samman
med den berömda klippans historia. 1704 erövrades Gibraltar – beläget på södra delen av
Iberiska halvön – av en engelsk och holländsk armé. Den hamnade under engelsk över -
höghet 1713 och är fortfarande brittiskt territorium. Aporna fördes hit från Atlasbergen i
Nordafrika när engelska soldater tog med dem som sällskapsdjur. Spanien gör sedan dess

anspråk på området, men de 30 000 invånarna har i folk -
omröstningar gett överväldigande stöd för fortsatt

brittisk tillhörighet. Makakerna har i alla tider varit
en viktig symbol för den brittiska närvaron. Myten
säger att när aporna en dag lämnar Gibraltar för-
svinner även britterna. Winston Churchill lär ha
tagit detta på så stort allvar att han beordrade
import av fler apor från Nordafrika i ett läge
när beståndet var hotat.
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insamling av data till olika forsknings -
projekt. Besökande studenter gör en stor

del av det praktiska arbetet i samband
med sitt eget avhandlingsarbete. Allt mer

kunskap ackumuleras, i takt med att
många tydligt avgränsade frågeställningar
besvaras.

– Just nu arbetar vi med frågan hur
man ska behandla bett från apor.
Problemet finns överallt i världen.
Vanligtvis får man en stelkrampspruta
och kanske antibiotika. Men vore det
inte bättre att exakt veta vad aporna bär
på som kan vara farligt när de biter?

Omfattande databas
Alla uppgifter hamnar i världens mest
omfattande databas över vilda makaker.
Här finns kompletta släktträd, baserade
på honorna och med födelsedata över
deras avkomma i flera generationer. 

– Vi har heltäckande information om
varje individs medicinska status och vi
uppdaterar ständigt uppgifterna, säger
Eric Shaw. Han är helt säker på att alla
Gibraltars apor finns med i registret.

– Naturligtvis får de ungarna ute i det
fria, men under de första fyra till fem
veckorna hänger ungarna ständigt under
magen på sina mödrar, sedan sitter de 

Under de första fyra till fem veckorna i livet hänger ungarna ständigt under magen på
sina mödrar, sedan sitter de på ryggen. De blir därmed sedda av viltvårdarna. 
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MOTIV A
Julkort med motivet ”Överdirektör S A Norling omkring
1840 på väg från Skara till Stockholm körande hingsten
Sultan” säljs till förmån för förbundets fond för informa-
tionsverksamhet. Kortet finns med eller utan hälsningen
”God Jul och Gott Nytt År”, samt med engelsk text.

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

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

Korten kostar 3 kr/st + porto och moms

Julkort
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på ryggen. De kommer till utfodrings -
ställena, så de kommer att bli sedda av
oss.

Djur som dött naturligt ute på klip-
pan försvinner ibland spårlöst, vilket
försvårar arbetet.

– Men vi löser det genom att dödför-
klara en individ om ingen sett henne på
tre månader. Om djuret dyker upp änd-
rar vi uppgiften igen.

– Vi har en hona, Elaine, som har
lurat oss två gånger, erkänner Shaw med

ett skratt. Hon har blå ögon, vilket också
är en avvikelse, konstaterar han.

– Uppgifterna i databasen är så aktu-
ella som över huvud taget är möjligt.
Det är ett viktigt material, inte minst för
de universitet som kommer hit och
bedriver forskning.

SMITTOBEKÄMPNING
Provtagningen är snabb. När aporna
vaknar ur narkosen sätts de ut på den
plats där de hämtades. De kan återgå till

sina grupper utan problem. Det kan
däremot inte de djur som insjuknar. För
dem är livet slut.

– Problemet här är inte huruvida
aporna kan smitta människor, utan ris-
ken för att människor smittar apor, säger
Eric Shaw och fortsätter:

– Vi har 178 apor som besöks av 
800 000 människor. Och vi är primater
som kan överföra influensa, vattenkop-
por och mässling till aporna. Det klarar
inte deras immunsystem. Blir aporna
smittade måste vi avliva dem, som t ex
när det uppträdde fall av mässling bland
djuren. 

Det finns ytterligare ett skäl till att
aporna måste avlivas. Det går inte att
lyfta ut en individ ur hierarkin, isolera
djuret och behandla sjukdomen i någon
vecka och sedan återbörda det till flocken
– och förvänta sig att allt är som vanligt.
Under den tid som gått har förutsätt-
ningarna inom hierarkin hunnit föränd-
ras. Nya allianser har skapats, makt har
bytt ägare, en ny alfahanne kan ha tagit
kontroll över honorna.

– Att avliva ett sjukt djur är det snab-
baste och enklaste sättet att stoppa en
smitta inom gruppen. Lyckligtvis händer
det inte särskilt ofta, säger Eric Shaw.

– Det är en mycket hälsosam popula-
tion – bara vi inte beblandar oss alltför
mycket med dem, konstaterar han.

*CHRISTER HANSSON, frilansjournalist,
ch.media, Ankargatan 22a, 414 61 Göteborg.
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Problemet här är inte huruvida aporna kan smitta människor, utan risken för att männi-
skor smittar apor, säger Eric Shaw. 

FO
TO

: L
EI

F
H

A
N

SS
O

N

Oral suspension till katt
Ett generikum till Metacam®

L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

Tel: 018 - 57 24 30 / 31
Fax: 018 - 57 24 32 
E-post: info@n-vet.se
Webbsida: www.n-vet.se

Loxicom (meloxicam)    NSAID till katt
Indikation: För lindring av inflammation och smärta vid kroniska sjukdomar 
i muskler, leder och skelett. SPC: senast uppdaterad 20100323.
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I mitten av oktober samlades 25
veterinärer i Härnösand för att lära
sig mer om geten och dess sjukdo-
mar. Kursen ingår i en satsning på
getter (se SVT 6/10) och syftar till
att höja kompetensen om getsjuk-
domar hos svenska veterinärer.

Kursen, som pågick i dagarna två, inled-
des med ett studiebesök på en mjölkpro-
ducerande besättning utanför Härnö sand.

Sveriges främste getveterinär, Kalle
Hammarberg, berättade initierat om
varför geten behöver en egen kurs. Han
betonade att geten inte är ett får. Det är
en hel del som skiljer dessa, så ofta hop-
buntade, djur åt. Bland annat fick vi lära
oss att geten är en buskätare som inte
ska utfodras med enbart gräs och hö.
Felaktig utfodring är vanligt förekom-
mande och leder till störningar och sjuk-
domar. 

Resten av dagen ägnades åt föreläs-
ningar i det trånga, men mysiga gårds -

kaféet. Kalle föreläste om getnäringen i
Sverige och getens sjukdomar. Föreläs -
ningarna innehöll dessutom en mängd
fina bilder från Kalles långa getgärning.
Nästa föreläsare var Ylva Persson från
SVA som berättade om juverhälsa hos
mjölkgetter. Friska juver är viktigt både
för god djurvälfärd, hög produktion och
säkra livsmedel. Dagen avslutades med
en uppskattad kolbullebuffé i gårdens
grillkåta. Vi fick nu möjlighet att prov -
äta gårdens egna ostar, som verkade falla
alla i smaken.

Getkurs för veterinärer

➤

YLVA PERSSON, leg veterinär, VMD, Bitr statsveterinär och
KERSTIN DEVERDIER, leg veterinär, VMD, bitr statsveterinär*

Kalle Hammarberg (mitten) berättade bland annat att geten är en buskätare som inte ska utfodras med enbart gräs och hö. Han beto-
nade att geten inte är ett får.
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GETSJUKDOMAR OCH 
OSTTILLVERKNING
Nästa dag flyttade vi in till Hushåll -
nings sällskapets lokaler i Härnösand, där
Kalle Hammarberg fortsatte att föreläsa
om sjukdomar, men även om osttillverk-
ning, något han menar är viktigt att den
praktiserande getveterinären känner till.

De flesta getproducenter driver småska-
liga mejerier och är i stort behov av råd-
givning från veterinärer med kunskap
om livsmedelshygien. Sist ut var Katarina
Gustafsson från Svenska Djurhälsovår -
den som föreläste om parasiter. Geten är
betydligt mer parasitkänslig än fåret och
det finns dessutom inga avmasknings -

preparat registrerade för get. Man är
således tvungen att använda sig av kas-
kadprincipen (vilket gäller alla läkeme-
del för get) och det kan ibland vara svårt
att veta vilken dos och vilka behandlings -
tider som gäller. 

Kursen var den första i sitt slag på
mycket länge och den gav en bra grund
för att bli en bättre getveterinär. I (den
superbilliga) kursavgiften ingick också
Kalle Hammarbergs uppskattade get-
kompendium som uppdaterats och ut -
ökats. En ovärderlig reskamrat när man
besöker getbesättningar. Gethälsovården
är också igång genom att getägare kan
ansluta sig till fårhälsovårdens lilla paket.
Katarina Gustafsson och Karin Lind qvist
Frisk kommer att vara de veterinärer på
Svenska Djurhälsovården som ansvarar
för getrådgivningen. Dessutom bistår
SVA med getkompetens i form av Kerstin
deVerdier och Ylva Persson (juverhälsa).
Kursdeltagarna ingår nu i ett nätverk av
getintresserade veterinärer som fortlö-
pande får information om råd, litteratur
och fortsatta kurser/träffar.

YLVA PERSSON, leg veterinär, VMD, bitr stats-
veterinär, Enhet för djurhälsa och antibiotika -
frågor, Statens Veterinärmedicinska Anstalt,
751 89 Uppsala.
KERSTIN DEVERDIER, leg veterinär, VMD, 
bitr statsveterinär, Enhet för djurhälsa och 
antibiotikafrågor, Statens Veterinärmedicinska
Anstalt, 751 89 Uppsala.
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Geten är betydligt mer parasitkänslig än fåret och det finns inga avmaskningspreparat 
registrerade för get. Man är tvungen att använda sig av kaskadprincipen vid val av alla 
läkemedel till get.

Kompendium
VETERINÄRKONGRESSEN
2010
Kompendium, inklusive CD-skiva, med föredrag från 2010 års 
Veterinärkongress kan beställas från veterinärförbundets kansli. 

Kompendiet kostar 550 kronor (inkl porto och moms) vid insättning
på Sveriges Veterinärförbunds plusgiro 83 80-8. Ange på talongen
”Kompendium 2010”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 eller per e-post 
office@svf.se mot faktura.
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2010 års doktorspromotion vid 
SLU blev som vanligt en sprakande
fest av glädje och bekräftelse, med 
högtidlig akademisk inramning.
Ceremonierna fick dock i år en 
dramatisk början som lyckligtvis
utvecklade sig väl.

Årets promotion vid SLU ägde rum den
9 oktober. Den är universitetets största
årliga fest, då de nya doktorerna och
hedersdoktorerna får ta emot bevisen på

sin doktorsvärdighet – hatten eller lager-
kransen, ringen och diplomet. Jubel -
doktorerna mottar ett diplom som
påminner om en 50-årig gärning i
vetenskapens tjänst. I år var det 65 nya
doktorer, nio hedersdoktorer och tre
jubeldoktorer som skulle tilldelas bevi-
sen för sina vetenskapliga arbeten under
högtidliga former. Som vanligt var SLU-
aulan fullsatt med förväntansfulla anhö-
riga och gäster, alla uppklädda i vackra
klänningar och eleganta frackar. 

Några minuter innan hedersproces-

sionen skulle tåga in i aulan hände det:
brandlarmet började ljuda och en röst
meddelade att detta var ingen övning –
hela aulan måste tömmas. Med beund-
ransvärt lugn flyttade ca 400 festklädda
personer sig från de varma bänkarna
inomhus till den betydligt kyligare gårds -
planen utanför. Efter ca 30 minuter och
ett besök av brandkåren kunde värdarna
meddela att det trots allt var ett falskt
larm. Något nedkylda men vid gott mod
bänkade sig församlingen igen och hög-
tidligheterna kunde börja.

Högtidlig SLU-promotion med
dramatisk start
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

➤

Med beundransvärt lugn flyttade sig 400 festklädda personer från de varma bänkarna inomhus till den betydligt kyligare gårdsplanen
utanför.
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MÅNGA STORBYGGEN
Rektor Lisa Sennerby Forsse uppehöll
sig i sitt välkomstanförande bland annat
vid de stora byggprojekt som SLU dragit
igång. 

– Vårt nya campus som nu växer fram
ska ge goda förutsättningar för kunskaps -
utbyte och tillväxt för våra studenter,
forskare och övriga medarbetare, sade
hon. De flesta av SLUs nya byggnader är
planerade att vara klara 2013, med
undantag för det nya veterinär- och hus-
djurscentret som ska ha inflyttning året
efter.

En som i sitt tal inte var lika begeist-
rad över universitetets jättebyggen var
agronomie jubeldoktorn Bengt Torsell. 

– Om forskningen kunde få en halv
procent av SLUs byggkostnader skulle
den få en kraftfull förstärkning, konsta-
terade han lakoniskt.

PROMOTIONERNA
Höjdpunkten under ceremonin var
dock de fakultetsvisa promotionerna.
Från fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap (VH-fakulteten) var
det en jubeldoktor, två hedersdoktorer
och 18 doktorer efter avlagda prov som
skulle smyckas. 

Jubeldoktorn Mohammed Abdel-
Raouf inledde sina veterinärmedicinska
studier vid Kairo universitet men kom
till Sverige och Kungl Veterinär hög -
skolan i Stockholm 1956 för forskarut-
bildning i reproduktionsmikrobiologi.
Han disputerade 1960 och fick sedan
tjänst vid universitetet i Asyut, Egypten,
där han fortfarande är verksam som pro-
fessor emeritus. 

De två hedersdoktorerna var Ole
Lind, forskningsledare vid företaget
DeLaval, och Marian C Horzinek, pro-
fessor vid Utrecht University i Holland.
Ole Lind har under 30 års tid arbetat för
att utveckla tekniken kring mjölkning av
kor. Det har resulterat i ett flertal dokto-

randprojekt och examensarbeten, samt
att DeLavals utvecklingsprojekt med

automatisk mjölkning förlades till SLU 
i Uppsala. Marian Horzinek har haft en
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Jubeldoktorn Mohammed Abdel-Raouf inledde sina veterinärmedicinska studier vid Kairo
universitet men disputerade i Stockholm 1960.

Maria Nöremark följer uppmärksamt med när promotorn Agneta Oskarsson kröner henne
med den välförtjänta doktorshatten.

• Snabba och säkra leveranser 

• Brett sortiment 

• Bästa service 
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banbrytande roll inom veterinärmedi-
cinsk virologi. Han har kartlagt ett fler-
tal virussjukdomar och i detalj studerat
olika virus av betydelse inom veterinär-
medicinen, bland andra svinpestvirus.
Han har också främjat utvecklingen av
virologisk forskning inom SLU.

Doktorerna efter avlagda prov var, i
bokstavsordning: Annika Bergström,
VMD, Sara Brännström, AgrD, Erik
Eriksson, VMD, Nils Fall, VMD, Tove
Fall, VMD, Stefan Grip, FD, Karin
Hultin Jäderlund, VMD, Jatesada
Jiwakonen, VMD, Lotta Jönsson, AgrD,
Cecilia Ley, VMD, Vinsoun Millogo,
FD, Eva Molin, FD, Maria Nöremark,
VMD, Åsa Ohlsson, FD, Johanna
Penell, VMD, Patricio Rivera, VMD,
Bengt-Ove Rustas, AgrD och Siamak
Zohari, FD.

Promotor Agneta Oskarsson, profes-
sor i livsmedelshygien, lyckades på
klingande latin överlämna alla heders -
betygelser utan något missöde.

WHAT IS VETERINARY SCIENCE?
Av veterinärt intresse kan vidare nämnas
att SLUs pedagogiska pris för ”föredöm-

liga insatser inom pedagogik och under-
visning” gick till veterinären och univer-
sitetsadjunkten Birgitta Andrén (se även
SVT 14/10). Birgitta Andrén arbetar
som lärare på institutionen för kliniska
vetenskaper vid SLU och har undervisat
veterinärstudenter sedan 1977.

Ceremonin i Undervisningshuset
bevakades av UNT.TV och kan av den
intresserade ses på www.unt.se. På SLUs
hemsida www.slu.se kan man dessutom
se alla årets hedersdoktorsföreläsningar,
bland andra Marian Horzineks under-
hållande föredrag med titeln ”What is
veterinary science?”.  Horzinek menade
inledningsvis att ”veterinary science” är
ett lika motsägelsefullt uttryck som
”military intelligence” eller ”Microsoft
works”. Han rättade så småningom sig
själv och konstaterade att det finns hopp
även för den veterinära vetenskapen.  

Festligheterna fortsatte som sig bör på
Uppsala slott med middag, tal och dans.
Den nyligen omvalde landsbygdsminis-
tern Eskil Erlandsson tackade för maten
och framhöll att SLUs middagar tillhör
höjdpunkterna i matlandet Sverige. Just
”matlandet Sverige” är ett begrepp som
ministern försöker marknadsföra inför
framtiden. Han tyckte ändå att depar -
tementets nya namn ”landsbygdsdepar-
tementet” var bättre än att döpa om 
det till ”matdepartementet”. Och det var
det säkert många i salen som höll med
om.  ■
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Hellre ”landsbygdsdepartementet” än
”matdepartementet”, tyckte den nygamle
landsbygdsministern Eskil Erlandsson.

”Veterinary science” är lika motsägelsefullt
som ”military intelligence”, skämtade 
hedersdoktorn Marian Horzinek. Här i 
traditionell nederländsk professorsskrud.

Jubileumsboken
Veterinär – yrke i förvandling

från manligt till kvinnligt
från ensamvarg till lagarbetare

Innehåll

Sveriges Veterinärförbund 150 år

Veterinäryrkets utveckling – en klass-
resa i ord och bild

Från manligt till kvinnligt

Från Veterinärinrättningen till
Fakulteten för veterinärmedicin och

husdjursvetenskap

Djurens hälsa och välfärd

”Djur + människa = en hälsa”

Framtidsvisioner

BOKEN FINNS ATT BESTÄLLA 
på SVFs hemsida www.svf.se.

Du som är medlem
får en bok gratis, 

därefter kostar den 100 kr/st.

Övriga
betalar 200 kr/st.
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Tisdagen den 26 oktober togs första
spadtaget för Veterinär- och hus-
djurscentrum (VHC) på Campus
Ultuna i Uppsala. Det markerade
startskottet för ett av landets större
byggprojekt. – VHC blir en kunskaps-
miljö i världsklass som ytterligare
stärker SLUs tätposition inom vete -
rinärmedicinsk och husdjursveten-
skaplig forskning, sade Lisa Sennerby
Forsse, rektor för SLU. 

Nya Veterinär- och husdjurscentrum
(VHC) vid Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) i Uppsala kommer att rymma
både undervisnings- och forskningsloka-
ler samt Sveriges enda universitetsdjur-
sjukhus. VHC är en investering på 1,4
miljarder kronor som uppförs för SLUs
räkning av Akademiska Hus och beräk-
nas stå klart för inflyttning under 2014.
Att skapa en byggnad där djursjukvård,
forskning och utbildning kan pågå sam-
tidigt innebär dock en utmaning för
byggherrarna. 

– VHC är det största byggprojekt
Akademiska Hus genomfört både beträf-
 fande yta och investeringskostnad. Utan
en bra dialog och ett gott samarbete med
den blivande hyresgästen vore ett sådant
här projekt ogenomförbart, sade Hans
Antonsson, regiondirektör på Akade -
miska Hus.

MINSKADE AVSTÅND OCH 
SUNDARE HUS
VHC medför att större delen av de cirka
500 anställda vid fakulteten för veteri-

Första spadtaget för Veterinär-
och husdjurscentrum (VHC)
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS
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Första spadtaget som egentligen var tre togs av Hans Antonsson, Akademiska Hus, Lisa Sennerby Forsse, rektor SLU och Anders Danielsson,
vd för Skanska Sverige. Dekanus Kerstin Svennersten Sjaunja och universitetsdjursjukhusdirektör Mia Runnérus hejar på i bakgrunden.
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närmedicin och husdjursvetenskap (VH-
fakulteten) kan flytta från flera separata
lokaler i Uppsala till gemensamma faci-
liteter. I och med flytten minskar
avstånden mellan forskare, lärare och
studenter väsentligt.

– De nya faciliteterna är centrala för
att vi ska nå vår vision om ett hållbart
nyttjande av djur, kommenterade Kerstin
Svennersten Sjaunja, dekanus på VH-
fakulteten. 

Även förre dekanus Arvid Uggla var
entusiastisk.

– Det är en ofantlig glädje för mig att
ha kommit så långt som till ett första
spadtag, sade han under det seminarium
som föregick grävandet. 

– Efter inflyttningen kommer med -
arbetarna som nu jobbar i det gamla
KC-huset att få en sund arbetsmiljö, och
slippa springa med hinkar inomhus när
det regnar, reflekterade Arvid Uggla.

ALL DJURSJUKVÅRD UNDER
SAMMA TAK
Det nya universitetsdjursjukhuset (UDS)
i VHC klarar höga patientflöden och
kommer att erbjuda kvalificerad vård till
djurägare och patienter dygnet runt, året
om. På UDS finns sjukvård för hund,
katt, övriga smådjur och häst under
samma tak. Ca 7 000 hästar och 23 000
smådjur per år ska kunna behandlas. I
UDS ingår även en klinik för bilddia-

gnostik, en avdelning för klinisk kemi
samt en ambulatorisk klinik. Närheten
mellan akademi och djursjukhus i VHC
ger förutsättningar för att forskningsrön
snabbt omsätts i praktiken och att SLUs
veterinärstudenter får en bra klinisk
utbildning.

VHC är en av fyra större byggnatio-
ner som genomförs för SLUs räkning
under de närmaste åren. De övriga tre är
Mark-Vatten-Miljöcentrum och Bio -
Centrum, som utvecklas i nära samar -
bete med Akademiska Hus, samt Lövsta
forskningscentrum för lantbrukets djur.
De sammanlagda investeringarna för
dessa fyra projekt uppgår till drygt 2,5
miljarder kronor.  ■

VHC är en investering på 1,4 miljarder kronor och beräknas stå klart för inflyttning under 2014. 
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Direktleverans av läkemedel till kund och klinik. Mer information hittar du på www.apovet.se eller 0774-42 14 00

Nyhet! E-recept för alla veterinärer.
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Jäviga ledamöter i tre 
djurförsöksetiska nämnder  

❘❙❚ Justitieombudsmannen, JO, kritiserade
den 4 november tre djurförsöksetiska

nämnder för att nämndernas ledamöter 
i varierande grad tillåtits delta i handlägg-
ningen även när de var jäviga. 

Enligt JO hade bristerna sin grund i en
alltför informell handläggningsform, där
inhämtande av upplysningar och bered-
ningsåtgärder inte tydligt åtskiljdes från
föredragning och överläggning inför 
beslut. Metoden, att i de beslutande 

organen engagera företrädare för dem
som ofta uppträder som sökande, kan
bidra till en risk att bygga in jävsproble -
matik i verksamheten, skriver JO.

Med anledning av vissa argument som
anförts till stöd för de rutiner som använts
framhöll JO även att jävsreglerna, som har
sin förankring i grundlagens krav på sak-
lighet och opartiskhet, inte kan sättas åt
sidan med åberopande av effektivitetsskäl
eller för att de anses opraktiska. ■

”Böklåda” berikar grisens liv
och ger bättre miljö 

❘❙❚ I ekologisk grisuppfödning ska djuren
ha tillgång till en yta utomhus. Om den
kompletteras med en så kallad ”böklåda”
ger det optimal möjlighet för grisarna att
kunna böka även under vintern. Det visar
studier vid SLU i Alnarp där forskare vid
Lantbrukets byggnadsteknik utformat
”böklådor” som stimulerar grisarnas 
aktivitet. 

Under den kalla årstiden är den yta
utomhus som ekologiska grisar erbjuds
ofta en betongplatta, där grisarna gärna
väljer att gödsla och urinera. Lådor med
bökmaterial ökar grisarnas aktivitet på en
stor del av utomhusytan och detta resul -
terar i att grisarna gödslar och urinerar 
på ett mindre område utanför böklådorna
eftersom grisar ogärna gödslar där de är
aktiva. 

– Böklådor ser vi som ett viktigt inslag 
i ekologisk produktion för att ge grisarna
en god välfärd och få en låg miljöpåver-
kan, säger Anne-Charlotte Olsson, fors-
kare vid SLU som lett försöken.

Källa: pressmeddelande från SLU den 
25 oktober. ■

❘ ❙❚ noterat

Svenska Sällskapet för Smådjursreproduktion 
inbjuder till ÅRSMÖTE och KURS om att

förhindra fortplantning hos hund och katt
med speciellt fokus på

Kastration och GnRH-agonister
Fredagen den 4/2 – Lördagen den 5/2 2011

Hotell Kung Karl, Stockholm

Vad är vetenskapligt dokumenterat om 
medicinska fördelar och nack  delar efter kastration av hund och katt? 

Finns det någon optimal ålder för kastration? 

Vilka behandlingsmetoder finns för inkontinens hos tik efter kastration?

Har GnRH-agonister fler användningsområden än 
kemisk kastration av hanhund? 

Dessa frågor kommer att behandlas under vår två-dagarskurs 
som avslutas med en etisk diskussion.

Föreläsare är
Sandra Goericke-Pesch från Justus-Liebig University, Tyskland och 

Irene Reichler från Universität Zürich, Schweiz. 

Kostnad 4 995 kr för medlemmar och 5 495 kr för icke medlemmar. 

För medlemskap i Sällskapet för smådjursreproduktion betala in 90 kr på
pg 8355624-1 (Sällskapet för smådjursreproduktion, glöm inte att ange
namn och adress). 

Anmälan till kursen görs senast den 18 januari 2011 per e-post till 
Karin Berggren, karin.berggren@regdjsh.se. Anmälan gäller först när
anmälningsavgiften är betald. Antalet platser är begränsat.

Kursmiddagen blir en oförglömlig kväll med 80-show på Golden hits.

Pris för logi och middag på Golden hits är 1 620 kr för boende i 
dubbelrum, enkelrum 1 935 kr. Rum finns förbokade på Hotell Kung Karl 
i Stockholm. OBS: Boende bokas på Hotell Kung Karl senast den 18
januari 2011 på telefonnummer 08-463 50 00.

Kursen är SVS-godkänd.
Varmt välkomna!

Betala medlemsavgiften 
via autogiro

Blanketten Autogiroanmälan fylls i. Den
finns på vår hemsida www.svf.se, under
BLANKETTER och Rörande SVF. Du kan
också kontakta kansliet, så sänder vi
blanketten till dig. När vi fått blanketten
i retur kommer avgifterna i fortsätt-
ningen att dras från ditt konto varje
månad.

SVT 15-10 Lill 18 nov:Layout 1  10-11-22  08.42  Sida 46



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  15 • 2010 47

➤

Hösten 2009 tog 
veterinärförbundets
djurskyddskommitté

avstånd från Trap-
Neuter-Return-metoden

(TNR). I SVT nr 3/10 publicerade
kommittén en artikel som ”avser
att ge en överblick över TNR och 
en bakgrund till beslutet”. Debat -
tö rerna vill här kommentera kom-
mitténs beslut och artikel.

I decennier har hemlösa katter avlivats i
Sverige. I en större stad kan hundratals
katter dödas årligen, med det enda resul-
tatet att populationen hålls på en jämn
nivå. Förutom att avlivning inte är ett
effektivt sätt att reducera populationen
av förvildade katter, är det inte heller
längre ett allmänt accepterat tillväga-
gångssätt. Internationellt ser man med
förundran på Sveriges hantering av katt-
frågan. En hantering som går stick i stäv
med utvecklingen i andra länder. 

LAGSTIFTNING
Med den kunskap vi har i dag är det vår
skyldighet att via lagstiftning och prak-
tiskt arbete söka andra vägar att hjälpa
hemlösa/förvildade katter. I denna strä-
van är det konstruktivt att arbeta lös-
nings orienterat och med utgångspunkt
från den faktiska verkligheten. I många
länder där TNR praktiseras, har organi-
sationer som jobbar med metoden fått
dispens från paragrafer som i första hand
är avsedda för sällskapsdjur. Dispensen
ges med hänsyn till att förvildade katter,
som är födda hemlösa och aldrig har
varit socialiserade, inte kan jämställas

med sällskapsdjur i fråga om behov av
skötsel och tillsyn. 

Förvildade katter som lever utan till-
syn hålls inte i enlighet med djurskydds-
lagens regler. Dessa katter skjuts av och
de som överlever får sedan fritt föröka
sig och klara sig själva fram tills nästa
avskjutning. Djurskyddslagen skyddar
inte katterna på grund av att ingen påta-
git sig något ansvar för dem. Om någon
utomstående axlar ett begränsat ansvar
genom att se till att katterna har mat,
vatten och skydd, samt blir kastrerade
och får veterinärvård, ska reglerna plöts-
ligt tillämpas på samma sätt som för den
som håller en innekatt. Katterna ska ha
tillsyn två gånger dagligen, det krävs till-
stånd för att ha mer än nio katter osv.

Regler som utformats utifrån den
situation som vi oftast håller katter i
idag, instängda och beroende av männi-
skor för sin överlevnad, ska alltså använ-
das för att reglera hur viltfödda katter
ska skötas. Den tillämpningen av våra
djurskyddsregler saknar rim och reson.
För katterna blir följden en fortsatt
existens utan tillsyn, skydd och vård. 

AVLIVNING HAR INTE SAMMA
EFFEKT SOM TNR 
Kommittén anser ”att förvildade katter
som fångats in och inte är lämpliga för
socialisering i första hand bör avlivas”.
Kalle Hammarberg, kommitténs ord -
förande, resonerar i en senare replik till
Föreningen Förvildade Katter att ”fånga

Ologiskt resonemang kring TNR

❘❙❚ debatt

Djurskyddslagen skyddar inte de förvildade katterna på grund av att ingen påtagit sig
något ansvar för dem, konstaterar debattörerna. 
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och avliva katter som inte är socialiserade
skulle reducera antalet kattungar lika
effektivt som TNR, och dessutom helt
eliminera de risker FFKs styrelse beskri-
ver”. Det är en förhastad slutsats, som
teoretiskt skulle kunna stämma, men
som inte utgår från verkligheten. 

Avlivning minskar bara tillfälligt
beståndet vilket gör att det skapas bättre
förutsättningar för de kvarvarande kat-
terna att föda nya kullar. En vetenskap-
lig studie om kattungar som föds hem-
lösa visar att upp till 48 procent av 
kattungar yngre än åtta veckor och upp
till 75 procent av kattungar yngre än sex
månader dör eller försvinner (4). Det är
där en stor del av lidandet ligger, och
detta lidande tas inte bort genom avliv-
ning – istället övergår det till nya indivi-
der som föds i det utrymme som skapas
av avlivningen. 

Det är märkligt att just en djur-
skyddskommitté anser att förvildade
katter som inte är lämpliga för sociali-
sering i första hand bör avlivas. Att
förorda avlivning av friska djur för att de
inte uppfyller vissa krav, i detta fall social
kompetens gentemot människor, är tvi-
velaktigt. Att göra rekommendationen
trots den överväldigande bevisning som
finns för att dessa djur med hjälp av
TNR-metoden kan leva ett fullgott
djurliv har ingenting med djurskydd att
göra. Det är att välja vad man tror är det
snabbaste sättet att ”bli av med proble-
met”. Skulle man resonera på samma vis
när det gäller andra viltlevande ej socia-
liserade djur skulle dessa inte heller ha

någon existensberättigande, av djur-
skyddsskäl. 

Förutom att avlivning av friska djur
saknar acceptans i samhället finns det
flera anledningar till att avlivning av för-
vildade katter inte är en långsiktig lös-
ning. Kolonier med förvildade katter
trivs där det finns vad de behöver för att
överleva: mat och skydd. När man för-
söker ta bort kolonin genom avlivning
men maten och skydden finns kvar,
kommer det förr eller senare fertila kat-
ter från närliggande områden och tar

över detta (delvis) tomma territorium.
Fenomenet kallas för ”the vacuum
effect” och beskrevs för första gången av
Roger Tabor i hans studier av Londons
förvildade katter (10).

Det är ytterst sällan som ett område
”saneras” från samtliga förvildade katter.
Katterna som finns kvar har bättre
förutsättningar att klara sig och popula-
tionen kommer snart att vara av samma
storlek igen, delvis med hjälp av okastre-
rade ägda utekatter (7). Om avlivning
ska ha som effekt att begränsa stammen
med förvildade katter, ska avlivnings -
aktioner göras varje år och minst 70 pro-
cent avlivas om populationen ska avta
(5). Dessutom krävs då att inflödet av
nya katter hindras och att födokällor eli-
mineras. Det är orimligt att tro att en
avlivningsinsats skulle kunna få dessa
effekter. 

För att hålla en koloni med förvildade
katter på en stabil (och sedan genom
naturlig avgång minskande) nivå är
TNR en metod som i längden kräver
mindre resurser än avlivning. Simula -
tionsmodeller för vargar visar att man
vid avlivning behöver hantera dubbelt så
många vargar jämfört med kastrering för
att uppnå samma minskning. En simu-
lationsmodell för sorkar visar att kastre -

➤
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Förutom att avlivning av friska djur saknar acceptans i samhället finns det flera anled-
ningar till att avlivning av förvildade katter inte är en långsiktig lösning, menar författarna. 

www.drbaddaky.com

Förhandlare: 

LimePlus Dip

TrizEDTA 

MalAcetic-serien

DermaPet hudvårdsserie 
– dermatologens val
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ring av ett antal djur var mer effektivt än
avlivning av samma antal (5).

Medan avlivning och TNR kan fram-
stå som lika effektiva under förutsätt-
ning att minst 70 procent av populatio-
nen avlivas eller kastreras, är det en
hypotetisk jämförelse. I praktiken är 
det aldrig möjligt att nå detta resultat
eftersom det inte är möjligt att döda 
en så stor andel av katterna. De som
matar katter och gärna hjälper till med
infångande, motarbetar istället jakt och
avlivning. Det är dessa personer som 
har kunskapen om katterna, har vunnit
deras förtroende, och har den tid och
det engagemang som krävs för att fånga
samtliga katter. De är dessutom beredda
att göra helhjärtade ansträngningar för
att fånga in och kastrera katterna.

Den absolut viktigaste faktorn för att
begränsa antalet hemlösa katter inom ett
område är att eliminera immigrationen
till området. Detta görs bäst inom ett

TNR-program med engagerade volontä-
rer i varje område.

GOD HÄLSA HOS FÖRVILDADE 
KATTER 
Enligt kommitténs artikel rapporterar
icke namngivna veterinärer att de förvil-
dade katter man har haft hand om i de
flesta fall varit i dålig kondition. Detta
stämmer inte överens med våra praktiska
erfarenheter eller med resultatet av de
många undersökningar som gjorts av
förvildade katters hälsotillstånd. Göte -
borgs Katthjälp har tagit hand om
hundratals förvildade katter och de har
överlag varit i bra skick. Detta kan våra
veterinärer intyga. 

Det danska rådet för djuretik rappor-
terar att en undersökning från danska
Djurskyddet visar att hemlösa katter
överlag är i gott skick (1). En norsk stat-
lig utredning konstaterar att det inte
finns en påvisad utbredning av virus-

sjukdomar bland förvildade katter (8).
En studie där inte mindre än 103 643
hemlösa och förvildade katter ingår visar
att mindre än en procent av dessa katter
avlivades på grund av trauma eller sjuk-
dom (11). Det finns många fler studier
som stämmer överens med våra egna
praktiska erfarenheter. Det finns även
många studier som visar att den förvil-
dade kattens hälsa ökar markant sedan
kolonin har stabiliserats med hjälp av
TNR. Det är sedan länge välkänt att
kastrering har gynnsamma hälsoeffekter
genom att bland annat förhindra vissa
sjukdomar och minska risken för
slagsmålsskador (3).

SVERIGES KLIMAT ÄR INTE 
ETT PROBLEM
Något som ofta ifrågasätts när det gäller
att praktisera TNR i Sverige är klimatet.
I Kanada och Norge, som har ett lika-
dant klimat som Sverige, jobbas det med ➤
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TNR med goda resultat. En studie från
Prince Edward Island i Kanada (vinter-
temperatur -3°C till -11°C) där 185 för-
vildade katter fångades in för kastrering,
visade att katterna hade en bra hälsa (2).
I Saskatoon, Kanada (vintertemperatur 
-5°C till -25°C) driver Street Cat Rescue
framgångsrikt TNR-projekt i samarbete
med Western College of Veterinary
Medicine (9).

Vad som framför allt är viktigt i ett
sådant klimat är att katterna har möjlig-
het att skydda sig från regn och vind.
Det är även känt att kastrerade katter
har betydligt mer underhudsfett, vilket
verkar isolerande (6). Kastrering i kom-
bination med isolerade katthus, god
utfodring och tillsyn utgör de förutsätt-
ningar som krävs för att förvildade kat-
ter ska kunna leva ett bra liv. 

TNR OCH VILTREHABILITERING 
Kommittén tar i artikeln upp djur-
skyddsinspektören Åsa Rydéns åsikter
om TNR. Rydén anser att det finns 
svårigheter vid infångning, märkning
och hållande av katterna. Även Kalle
Hammarberg verkar ha en del betänklig-
heter om TNR-metoden. 

Både Rydén och Hammarberg är
aktiva inom viltrehabilitering. TNR
utgår ifrån samma principer som vilt -
rehabilitering: man tar hand om djur
som inte är socialiserade med människor
för att senare återplacera dem i sin
ursprungsmiljö. Den stress som ett vilt
djur utsätts för vid infångande, behand-

ling och rehabilitering är knappast
mindre än den som förvildade katter
upplever av samma moment. Även vilda
djur som hålls i fångenskap omfattas av
djurskyddslagstiftningen och därmed
bör samma problematik finnas här vad
gäller lagefterlevnad. 

Kommittén undrar i sin artikel hur
TNR-katter ska få dö. Detsamma kan
man undra om rehabiliterade djur som
släpps tillbaka till naturen. När det gäl-
ler dessa djur brukar det efter utsläpp
inte finnas någon möjlighet att utöva
tillsyn över dem. Flera studier visar att
rehabiliterade vilda djur som har släppts
tillbaka ofta inte klarar sig särskilt länge,
i motsats till förvildade katter som ingår
i TNR-kolonier. 

Vad vi alla är eniga om är att det inte
borde finnas några hemlösa katter alls.
Men för att komma dit krävs ett ansvars-
tagande från samhällets sida och en höj-
ning av kattens status. TNR-metoden är
ett etiskt och genomtänkt sätt att hantera
och faktiskt lösa detta problem.
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artikel. De ligger under rubriken ”SVT”
på www.svf.se.
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Apropå ledaren i SVT 12/10 påpe-
kar skribenten att de yrkesutövare
från humansjukvården som blivit
verksamma inom djurens hälso- och
sjukvård har tagits in av veterinärer.
Om inte veterinärkåren utvecklar 
sin kompetens inom vissa behand-
lings områden finns risken att de
försvinner för gott som veterinära
arbetsuppgifter.

Pia Razdan tar i ledaren i SVT nr 12/10
upp ett ämne av allra största dignitet för
veterinärkåren. Ett ämne som faktiskt
kan tappa i aktualitet – av den enkla
anledningen att vi med tiden kan förlora
möjligheten att påverka. 

I ledaren påstås att det i övriga Europa
arbetas på nya lag- och författningsför-
slag som definierar randområden inom
djurvård och för in dem under veterinärt
ansvar. Det är mycket intressant och jag
ser fram emot att ta del av hur övriga
Europa löser dessa frågor. Ledaren und-
rar därefter varför vi i den nya lagstift-
ningen om djurens hälso- och sjukvård
gör tvärtom  – låter ”andra yrkesgrup-
per” få utföra arbetsuppgifter som tidi-
gare varit veterinära ansvarsområden. 

KOMPETENS FINNS INTE INOM
VETERINÄRSKRÅET
I propositionen till lag (2009:302) om
verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård förklaras varför lagstiftaren har
valt att göra på detta sätt (prop 2008/09,
sidan 70). Man har sett att kompetensen

inom vissa, snabbt avancerande områ-
den – framför allt rehabilitering och
tand vård – inte finns inom veterinär -
skrået. Det har lett till att yrkesutövare
från humansjukvården har blivit verk-
samma inom djurens hälso- och sjuk vård.
I de allra flesta fall är det veterinärer som
har tagit in framför allt sjukgymnaster
och tandläkare i sin verksamhet, antagli-
gen på grund av att de besitter kunskap
veterinärerna själva inte har. Lagstiftaren
beskriver såväl positiva som negativa
effekter av detta. 

I och med den nya lagstiftningen
hade man kunnat utesluta dessa yrkes -
kategorier från djurens hälso- och sjuk -
vård. Att göra så hade emellertid varit att
riskera att de aktuella behandlingarna
inte blev utförda över huvud taget eller
utfördes av personer som inte hade
kompetens för det. Det skulle också ha

varit att visa misstro mot veterinärkåren
som har gjort bedömningen att de
nämnda yrkesgrupperna är bäst lämpade
att utföra de behandlingar som veterinä-
rerna inte kan utföra själva.

TEMPORÄR LÖSNING KAN 
BLI PERMANENT
Sammantaget är det vi veterinärer som
på eget bevåg har tagit in andra yrkes-
grupper i djurens hälso- och sjukvård.
Genom vårt handlande har vi påvisat att
det finns ett behov av vissa åtgärder och
att vi inte har kompetens att utföra dem,
men att det finns andra yrkesgrupper
som besitter denna kompetens. Hur
skulle lagstiftaren kunna säga emot?  

Vad lagstiftaren därtill säger är att det
här är en temporär lösning. Långsiktigt
vill man att kompetensen ska finnas
inom veterinärskrået. Nu är det upp till
oss att utverka att rätt kompetens finns i
veterinärkåren inom en rimlig framtid –
annars är risken att en temporär lösning
blir permanent, och då har vi tappat
flera arbetsområden till yrkesgrupper
som egentligen är utbildade för att arbeta
med människor. Med den utveckling vi
ser, där vi snabbt går mot en mättad vete-
rinär arbetsmarknad, är det ett oroande
scenario.

Det är redan för sent att, som ledaren
föreslår, göra konsekvensanalyser av den
befintliga lagen. Det är däremot hög tid
att plocka upp stafettpinnen som lagstif-
taren har givit oss, och se till att vi är
med och formar vår egen, vår yrkeskårs
och djursjukvårdens framtid. 

LOTTA TERNSTRÖM-HOFVERBERG

leg veterinär, Djuris Inventa

Vi veterinärer har själva bjudit in
andra yrkesgrupper 

❘❙❚ replik

replik

– Nu är det upp till oss att utverka att rätt
kompetens finns i veterinärkåren, konsta-
terar Lotta Ternström-Hofverberg.
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Marcellus påstående i William
Shakespeares klassiska drama
Hamlet kan sammanfatta följande
insändares breda kritik av olika
företeelser i det veterinära Sverige.

Debattören besvaras
gemensamt av före-
trädare för de vete-
rinära grupperingar

som kritiseras.

Svensk Veterinärtidning saknar liv och
själ. Debatter är sällsynta, nyheter ovan-
liga, analyser har aldrig förekommit och
det mesta har ingen bredare intresse/
läsegrupp. Jämför med Läkartidningen
som är väldigt levande med interna ana-
lyser, självinsikt och inte minst självkri-

tik. Läkartidningen har en stark puls
medan veterinärtidningen är lika levande
som antika fynd under öknen.

Jag undrar t ex vem Johan Beck-Friis
representerar och varifrån han får sina
instruktioner. Hans åsikter är inte repre-
sentativa för alla veterinärer. Vad har
hänt i Sverige när de enda som försvarar
landets utmärkta djurskyddslag är en
skara entusiastiska ungdomar som med
små medel avslöjar djurskyddsbrott över
hela riket i olika djuruppfödarkategorier.
Har inte vi som kår bättre insyn än
Djurrättsalliansen och varför är inte vi
lagens främsta beskyddare? Inte undra
på vårt yrkes minskade status i allmän-
hetens ögon.

ERFARNA VETERINÄRER FÖRRINGAS
Den så kallade ”specialist”-utbildningen
för veterinärer som förekommer i
Sverige tillför djursjukhusen varma
kroppar men utesluter andra kolleger
som av åldersskäl, geografiskt läge, kar-
riärbyte, familjeförhållanden m m inte
kan komma in i systemet. ”Specialist”-
utbildningen kan enligt min åsikt knap-
past jämföras med riktiga vidareutbild-
ningar i akademisk miljö i utlandet utan
är en förstärkt grundutbildning. Detta
leder till – återigen min åsikt – att unga
veterinärer får ta sig an många situa-
tioner både medicinskt och kirurgiskt
som de inte klarar av. Erfarna kolleger
med mångårig erfarenhet av akutvård,
medicin och kirurgi förringas av sin
egen kår, och synas gärna av ”specialist”-
utbildningens stormtrupper – ansvars -

nämn den – om man inte remitterar till
de mindre erfarna veterinärerna.  

Djursjukhusen må ha magnetröntgen
och kattleksaker men professor Berit
Funkquist har fortfarande rätt – veteri-
närens främsta tillgång är våra sinnen
och en ordentlig klinisk undersökning.
Därefter kommer erfarenhet.

En riktig fortbildning/vidareutbild-
ning/professional development bör vara
tillgänglig för alla, ske i en akademisk
miljö (nya Stutis?) och inte dela kåren och
snedvrida konkurrensen inom kåren.
Veterinärer i alla inriktningar lägger ner
enorma summor varje år för kurser
utomlands som håller en nivå långt över
Sveriges kommersiellt drivna system.
Det här är svårt för allmänheten att för-
stå – hur ska folk kunna förse sitt djur
med bästa möjliga djursjukvård – den
lokala veterinären i sin lilla praktik eller
ett djursjukhus? Svaret är långt ifrån
självklart.

FÖRÄNDRADE STUDENTER OCH
KÅSERANDE NORMGRUPP
Utländska analyser visar att personlighe-
terna som söker sig till veterinärutbild-
ningen har förändrats radikalt. Detta
betyder att både inlärningssystemet och
arbetssättet bör anpassas till dagens vete-
rinärer. Hur är det här?

Veterinärtidningen behöver inte flera
kåsörer. Det räcker med normgruppen.

That’s my two cents, 
MARK COLLINS

leg veterinär, Sverige, USA

”Någonting är ruttet i konunga-
riket Danmark”

❘❙❚ debatt

Lätt och effektivt 
med verktyg i topptrim

Slipning saxar och skär 70:- 
Service klippmaskiner

Skicka idag!

Vinn en klippmaskin!
Läs mer...

www.lyckliga.nu
Lyckliga Fåret Skärsliperi

Prästavägen 254, 263 91 Höganäs
Ring 042-722 83, Gerhard
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Företrädare för de veterinära gruppe -
ringar som kritiseras i Mark Collins
insändare har besvarat den framförda
kritiken, och svaren sammanfattas
här av SVFs informationschef.

Det är tråkigt att Mark Collins är så
missnöjd med mycket av det arbete som
läggs ner av olika delar av den svenska
veterinärkåren. Ansträngningarna görs
för att utveckla svensk veterinärmedicin
och för att förbättra för den övriga
kåren.

Vad man tycker om Svensk Veterinär -
tidning är en smaksak. Tidningen har
dock en förtroendevald redaktionskom-
mitté som regelbundet träffas och hittills
inte har gett uttryck för de problem som
Collins lyfter fram. Inte heller visade den
breda läsvärdesundersökning som senast
genomfördes 2006 (se SVT 4/2007)
något allvarligt missnöje hos läsarna.
SVT görs av en redaktion på 2,5 tjänster,
att jämföras med Läkartidningens resur-
ser på 25 fast anställda personer och en
mängd frilansskribenter. Tidningarna
kan mot den bakgrunden inte bli likvär-
diga.

Vad gäller Johan Beck-Friis är han
förbundets informationschef och agerar
som sådan i enlighet med målen för för-
bundets kommunikationspolicy. Infor -
ma tionschefen är även kontaktperson
tillsammans med styrelsens ordförande
mellan förbundet och media i aktuella
frågor. Dessa frågor handlar många

gånger om djurskydd, och veterinärför-
bundet är därmed nästan alltid med i
sam hällsdebatten inom området.

De svenska specialistutbildningarna
för veterinärer är författningsreglerade.
Det innebär att innehåll och utformning
av utbildningarna styrs av Jordbruks -
verket. Genomförandet har delegerats
till SVS som från början utarbetat pro-
grammen. Det har aldrig varit någons
avsikt att jämföra dessa utbildningar med
akademiska utbildningar i utlandet. De
svenska varianterna avser att ge praktise-
rande veterinärer ökad klinisk kunskap,
både teoretiskt och praktiskt. Avsikten
är just att unga kolleger inte ska hamna
i situationer som de inte klarar av om de
genomgått specialistprogrammen. Alla
som vill gå utbildningarna är välkomna,
ålder är absolut inget hinder men man
måste arbeta på en godkänd utbild-
ningsplats. Tyvärr finns dessa inte jämnt
fördelade över landet vilket kan vara ett
hinder om man inte är beredd att satsa
tre år av sin karriär på utbildningen och
om nödvändigt flytta på sig under den
tiden. 

Vilken anknytning som skulle finnas
mellan Ansvarsnämnden för djurens
hälso- och sjukvård och specialistutbild-
ningarna är oklar för SVF/SVS. Ansvars -
nämnden är en fristående myndighet
och tar emot anmälningar från djurägare
som är missnöjda med den vård de fått.

Beträffande den veterinära grundut-
bild ningen har SLU sedan 2007 infört en
ny studieordning på veterinärprogram-
met, kallad SNYS (supernya studie ord -
ningen). Den följer Bologna-modellen
vilket bland annat innebär att studenterna
förutom att de ska tillgodogöra sig en

ämneskompetens med färdighet och för-
måga, även ska tränas i ”generella kom-
petenser” såsom att göra självständiga
och kritiska bedömningar, självständigt
formulera och lösa problem, söka och
värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
följa kunskapsutvecklingen samt i kom-
munikation. VH-fakulteten arbetar aktivt
med pedagogisk utveckling och har där-
för en fakultetspedagog, Astrid Hoppe,
som stödjer arbetet på institutionerna.

När det slutligen gäller SVS Små -
djursektions Normgrupp kommer fråge-
ställningar som berörs i gruppen från
medlemmar i veterinärförbundet. Nor -
merna är att betrakta som rådgivande för
svenska veterinärer i smådjurspraxis.
Normgruppen hoppas att det arbete
man lägger ner är till hjälp för landets
veterinärer i den kliniska vardagen. Om
Mark Collins anser att Normgruppen
kåserar är han välkommen att kontakta
gruppen för att mera specifikt delge
vilka normer han anser vara kåserier och
varför, så kommer gruppen att bemöta
hans kritik. 

Dessa synpunkter är framförda i sepa-
rata svar av Evamari Lewin, ordförande
SVF, Per Jonsson, ordförande SVS,
Anne-Marie Dalin, vicedekanus för ut -
bild ning, VH-fakulteten, Camilla Björk -
man, ordförande i Program  nämnd vete-
rinär, VH-fakulteten, Maria Karlsson,
sammankallande, SVS Smådjurssektions
normgrupp och Christina Arosenius,
generalsekreterare SVS, och samman-
ställda av undertecknad.

JOHAN BECK-FRIIS, 
informationschef SVF 

Så dåligt är det ändå inte

❘❙❚ replik

replik
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SVA hos veterinärstuden-
terna i Danmark  

❘❙❚ Sista veckan i september anordnar de
danska veterinärstudenterna i Köpenhamn
en mässa kallad Input. Mässan har syftet
att förbereda studenterna för den kom-
mande tiden i arbetslivet, en möjlighet till
en inledande kontakt med företag och 
organisationer inom veterinärområdet. I år
var för första gången en svensk utställare
med, nämligen SVA. 

Det främsta syftet med besöket var att
visa upp SVA som kunskapsbank och
fram tida arbetsgivare. Myndigheten ville
etablera kontakt med främst de svenska
veterinärer som utbildas i Danmark. SVA
ville också ta reda på vilka kunskaper 
studenterna hade om det svenska refe-
renslaboratoriet. 

Reaktionerna på SVAs närvaro var mycket
positiva. ”Det var främst de svenska stu-

denterna som sökte sig till oss och ville
veta mer om SVA”, sade Louise Treiberg
Berndtsson som deltog för SVAs räkning.
”De flesta hade ingen kunskap om SVA
och vår verksamhet så det var många som

fick sig en aha-upplevelse.” Besöket blev
en succé som SVA tänker upprepa.

Källa: meddelande från SVA den 22 
oktober. ■

❘ ❙❚ noterat

Olov Andersson och Louise Treiberg Berndtsson presenterar SVAs diagnostik för veterinärstu-
denterna i Köpenhamn.  

FO
TO

: M
A

G
N

U
S

H
A

RB
O

M

SVT 15-10 Lill 18 nov:Layout 1  10-11-22  08.42  Sida 54



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  15 • 2010 55

Höstens andra
möte i veterinärför-

bundets styrelse hölls
på SACOs kansli den 

13 oktober. Mötet inleddes
med att SACOs kanslichef Anders
Edward presenterade SACO, dess
historia, medlemsförbund och verk-
samhet. Förutom rapport från
NKVET diskuterades under mötet
bland annat apoteksfrågor, situa-
tionen för länsveterinärerna och 
upp handlingen av jourverksam -
heten för lantbrukets djur.

SACO
SACO grundades 1947 och har totalt
23 medlemsförbund och 608 000 med-
lemmar. SVF är med sina 2 822 med-
lemmar det näst minsta medlemsför-
bundet. Av SACOs medlemmar är fyra
procent egna företagare. SACO är parti-
politiskt obundet och har som främsta
uppgift att skapa en yrkes- och utbild-
ningsgemenskap. 

NKVet
Anders Engvall, SVA, informerade om
NKVet (Nordisk Kommitté för Veteri -
närvetenskapligt samarbete) och dess
verksamhet. Organisationen bildades för
drygt 30 år sedan av de fem nordiska
veterinärförbunden för att öka samar -
betet mellan veterinärer och forskare i
Norden. NKVet har nu en egen hemsida
som länkar från SVFs hemsida. Den
27–28 oktober hölls ett NKVet-möte 

i Oslo om ”Bluetongue in the Nordic
countries”. 

APOTEKSFRÅGOR
Styrelsen diskuterade vidare hur samar-
bets avtal mellan olika aktörer på mark-
naden skulle kunna skrivas vad gäller
handhavande av receptarvoden, inköp
och lagerhållning samt rabatter vid
storköp av djurläkemedel. Avtal bör
skrivas med så många aktörer som möj-
ligt i form av medlemsförmånsavtal som
kan utnyttjas av varje medlem efter behov
och lokalt utbud.  Under Läke medels -
 kon gressen den 8 november kommer 
ett symposium att hållas med titeln
”Vem har makten över djurläkemedlen”.
Förhopp ningsvis kommer några av frå-
ge  tecknen vad gäller lagerhållning och
tillhandahållande av djurläkemedel att
rätas ut där.

UTVÄRDERING AV DJURSKYDDS -
KONTROLLEN  
Regeringen har gett Statskontoret i upp-
drag att utvärdera hur flytten av djur-
skyddskontrollen till länsstyrelserna har
fungerat. Uppdraget ska redovisas i okto-
ber 2011. Målet med omläggningen var
att få ett mer likvärdigt djurskydd natio-
nellt samt bättre garantier för korrekt
bedömning. Det har varit många igång-
körningsproblem, med bland annat brist
på resurser.

SITUATIONEN FÖR LÄNSVETERI -
NÄRERNA
Omläggningen av djurskyddskontrollen
och behörighetsutredningen är båda

orsaker till en ökad arbetsbelastning för
länsveterinärerna. Ett möte är planerat
mellan SVFs ordförande och Leif Denne -
berg där länsveterinärernas situation
kommer att diskuteras. SVF kommer
även att uppvakta landsbygdsministern i
frågan.

UPPHANDLING AV JOURVERK -
SAMHETEN
Ordförande Evamari Lewin och Johanna
Habbe, ordförande i FVF, informerade
om det planerade mötet med Jord bruks -
verket där upphandlingen av jourverk-
samheten för lantbrukets djur ska dis -
kuteras. Då alla upphandlingar hittills
vunnits av Distriktsveterinär orga  nisa tio -
nen utan konkurrens bör man se över
tillvägagångssättet.

ÖVRIG PÅGÅENDE VERKSAMHET
SVFs kommunikationsplan för 2011
diskuterades och beslut togs att den ska
knyta an till att nästa år internationellt
är ”World veterinary year”, då veterinär-
medicinen fyller 250 år. 

Nyrekrytering av flera tjänster till SVF-
kansliet kommer vidare att ske det när-
maste året på grund av pensionsavgångar.

Specialistprogrammen, smådjur steg 1
kommer att utvärderas och Lennart Gran-
ström är tillfrågad och har accepterat att
ansvara för utvärderingsarbetet. 

Det rapporterades slutligen att AVFs
RM (Representantskapsmöte) hålls den
20–21 oktober.

PIA RAZDAN

ledamot i förbundsstyrelsen

❘❙❚ från styrelsen

Rapport från förbundsstyrelsen 
i oktober 2010
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Vilken är din diagnos? – Svar
RÖNTGENUTLÅTANDE
Projektionerna, inkluderande vänster
lateral (Figur 3) och VD (Figur 4), är
tekniskt sett bra, med undantag för
att katten är roterad åt vänster i VD-
projektionen. 

Njurarna kan tydligt utlinjeras i
båda projektionerna. En asymmetri
avseende njurarnas storlek och form
kan ses: vänster njure är rundare än
normalt samt på nedre normalgränsen
(2 gånger andra ländkotans längd)
och höger njure är mindre än normalt
(1,5 gånger andra ländkotans längd). 

En tubulär mjukdelsstruktur, som
mäter cirka en centimeter i diameter,
kan ses kranialt om och överprojice-
rad på urinblåsans dorsala del i late-
ralprojektionen, vilket sannolikt mot-
svarar en lindrigt förstorad livmoder.
Tunntarmar med mjukdelstäthet i
detta område kan felaktigt tolkas som
en livmoderslynga, men i detta fall
sträcker sig strukturen mer kaudalt
och i riktning mot bäckenhålan, till
skillnad från tunntarmens normala
placering. I VD-projektionen ses en
oval och en tubulär mjukdelsstruktur
på vänster sida i kaudala buken, vilket
sannolikt är vänster äggstock och
vänster livmoderhorn. En normal ägg -
stock ses vanligen inte på röntgen. 

Magsäcken har en normal position

och innehåller en måttlig mängd gas.
Tarmarna har normalt innehåll och är
inom normalvariationen storleksmäs-
sigt. Lever, mjälte och urinblåsa har
normal storlek och form. Serosa detal -
jen är normal. 

I båda projektionerna är kaudala
halvan av torax inkluderad. På late-
ralprojektionen ses en avlång och dif-
fust utlinjerad mjukdelstäthet i kau-
dodorsala torax, vilken sträcker sig från
dorsalt om hjärtbasen till diafragma.
Detta representerar området för kau -
dala esofagus. I VD-projek tionen ses
en breddad mediastinum (mediasti-
num överstiger normalt inte bredden
på den överliggande bröstkotan), 
vilket stärker misstanken om att mjuk-
 delstätheten är positionerad i media -
stinum/esofagus. 

Kompletterande projektioner togs,
inkluderande lateral projektion av
cervikala esofagus och farynx, vänster
och höger lateral- (Figur 5) samt VD-
projektion av torax. I lateralprojek -
tionerna av torax ses trakea lindrigt
förskjuten ventralt på grund av en
dilaterad esofagus. Esofagus innehål-
ler gas fram till nivån för hjärtbasen,
för att sedan övergå i den tidigare
beskrivna mjukdelstätheten. 

Hjärtsiluetten kan ses vara på
nedre normalgränsen storleksmässigt.

Lindrig hypovolemi kan därmed inte
uteslutas. Bortsett från lateralprojek-
tionen av torax har övriga komplette-
rande projektioner utelämnats i denna
presentation, då de inte till förde ytter-
 ligare information. 

En kontraststudie av esofagus
genomfördes (Figur 6). Positiv kon-
trast, bestående av bariumsulfat, kan
ses i esofagus fram till hjärtbasen, där
kontrasten tvärt avstannar och utlin-
jerar den konvexa mjukdelstäthetens
kraniala del. Ingen kontrast ses kau -
dalt om detta område.

RADIOLOGISK DIAGNOS
En struktur av mjukdelstäthet kan ses
i kaudala esofagus, vilken har lett till
total obstruktion och dilatation av
esofagus. Med tanke på den akuta
anamnesen finns en stark misstanke
om akut obstruerande främmande
kropp. Hårbollar är en vanlig orsak
till obstruktion och kräkning hos 
birmakatter. Differentialdiagnoser
som hiatusbråck eller gastroesofageal
intussusception är inte troliga då 
mag säcken ses i sin normala position.
Esofageala diverticula kan förekomma,
sekundärt till annan patologi i esofa-
gus, men mer som en säcklikt rundad
eller triangulär utbuktning. Neoplasi
och granulom överensstämmer inte

FIGUR 3. Vänster lateralprojektion av abdomen, samma som Figur 1. Notera den ökade mjukdelstätheten i kaudala
esofagus (markerad).
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med den akuta anamnesen och är
dessutom mycket ovanligt förekom-
mande i Sverige. 

Lindrig hypovolemi misstänks
föreligga. Lindrigt förstorad livmoder
representerar tecken på endometrit,
pyometra, mukometra, hydrometra,
hemometra, tidig dräktighet, postpar-
tum eller löp. En förstorad äggstock
kan bero på löp, cystabildning eller
neoplasi. Små njurar kan bero på kro-
nisk nefrit eller dysplasi. Ultraljud
rekommenderades av buken.

UTGÅNG OCH DISKUSSION 
AV FALLET
Esofagoskopi utfördes och en hårboll
kunde plockas upp. Aspirations pneu -
moni tillstötte som komplikation.
Katten återhämtade sig efter antibio-
tikabehandling och mår nu bra. Ultra-
ljud av buken genomfördes och visade
lindriga, troligen kroniska, njurför-
ändringar. Lindrigt förstorad och 
vätskefylld livmoder samt cysta i väns-
 ter äggstock sågs. Vidare utredning av
njurar och åtgärd av livmodern har
skjutits upp temporärt. 

Flera olika röntgenfynd som skulle
kunna orsaka kräkning kunde ses i de
initiala projektionerna. Den primära
orsaken i detta fall var dock inklu -
derad i periferin av bilden, och detta

visar vikten av att titta på alla delar 
av bilden på ett systematiskt sätt för
att inte förbise viktiga fynd. Främ -
mande kroppar i esofagus positio ne -
rar sig oftast vid ingången till bröst-
korgen, dorsalt om hjärtbasen eller
strax kranialt om diafragma. Torax -
bilder in kluderande magsäck samt
halsbilder inkluderande farynxområdet
ska alltid ingå vid denna misstanke.
Komplika tioner som aspirations -
pneumoni, esofagit eller perforation
kan ske. Om bariumsulfat används vid
perforation kan en granulomatös
reaktion uppstå. Vatten lösligt jod -
base rat kontrast medium är mindre
röntgentätt, vilket försvårar diagnos -
tiken, men kan användas som alterna-
tiv i dessa fall.

FIGUR 4. Ventrodorsal projektion av ab-
domen, samma som Figur 2. Breddad
mediastinum är markerad. Misstänkt
förstorad vänster äggstock och vänster
livmoderhorn är markerade med pilar.

FIGUR 5. Kompletterande lateral projektion av torax. Notera gas i dilaterad
esofagus fram till mjukdelstätheten.

FIGUR 6. Lateralprojektion med positiv kontrast i esofagus. Notera kontrastens tvära
stopp kranialt om mjukdelstätheten.
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IN MEMORIAM

Kerstin Plym Forshell 
in memoriam
Kerstin Plym Forshell døde onsdag 6
okto ber. Hun fikk brystkreft høsten 2008
som tross intensiv behandling ikke lot
seg stoppe. Kerstin var realistisk men
positivt innstilt, beholdt håpet og jobbet
til det siste. Hun levde for jobben sin
innen først svensk og senere norsk stor-
fehelse, familien, venner og kolleger.
Kerstin spredte mye glede. I august sam-
let hun 70 personer fra Norge og Sverige
til Livets fest, en fin og spesiell samling
som bare hun kunne regissere. Hun del-
tok aktivt på TINE Norske Mejeriers
første rådgiverkonferanse 1 september,
en konferanse hun var intitiativtaker til.
Hun ville så gjerne fått sett resultatene
av alt det hun iverksatte. Kerstin ble 63 år.

Kerstin ble veterinær i Sverige 1974.

Hun startet som juverhälsoveterinär og
så chefveterinär i Skara Semin. Fra 1991
var hun avdelingschef, senere affersom-
rådeschef Djurhälsa i Svensk Husdjurs -
skötsel. I 1998 kom Kerstin til TINE.
Hun ville etter hvert bo nærmere fami -

lien, og ble i 2005 chefveterinär i
Svenska Husdjur. I 2007 var hun tilbake
i TINE Rådgiving som fagsjef og leder
for Helsetjenesten for storfe. 

Kerstin fokuserte på forebyggende
helsearbeid hos storfe og var en stor
bidragsyter i nordisk samarbeid om
dyrehelse og dyrevelferd. Hun var god 
til å få til samarbeidsløsninger og likte
informasjonsaktivitet, storfehelse.no og
etterutdanningskurs er mye hennes verk.
Kerstin hadde bred fagkunnskap og var
respektert både her og i utlandet. Hun
ble nestleder i dyrehelsegruppa i IDF.

Vi savner Kerstin, som dyktig, om -
sorgs full og inspirerende medarbeider.
Vi er takknemlig for alt hun har gitt oss.
Tankene våre går til Kerstins familie.

Tone Roalkvam
Liv Sølverød
Olav Østerås

Tor Lunder

HIPRA N O R D VA C C
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IN MEMORIAM

Kerstin Plym Forshell 
till minne
Natten till den 6 oktober lämnade
Kerstin Plym Forshell oss för alltid. Hon
somnade stilla in efter en längre tids
sjukdom i kretsen av sina nära och kära.
I min dagbok läser jag att vi exakt tre år
tidigare hade en trevlig dag tillsammans
på ett IDF-(International Dairy Fede -
ra tion)-möte i Dublin. Det var innan
hon hade drabbats av beskedet om sin
sjukdom. En i mängden av dagboksan-
teckningar om såväl intressanta som glada
stunder vi har haft under årens lopp.

Kerstin var en av de veterinärer som
vi, som tillhörde den första årskursen 
på Ultuna, träffade vid våra sejourer i
Skara. Hon var ung, engagerad, hade
många tankar och åsikter och diskuterade
dem gärna med andra. En förgrundsfigur
bland gruppen av spännande veterinärer
som levde och verkade i Skara. Det var
bokkafé, sånggrupp, veterinärer mot
kärnvapen, teater, familj, barn och arbete
inte minst, helt enligt tidsandan. Jag tror
mig också minnas att hon vid något till-
fälle deltog i undervisningen i praktisk
andrologi, närmare bestämt spermasam-
ling på tjur på Örnsro, vilket imponerade
storligen.

Under mina första år som färdig vete-
rinär på tidigt 1980-tal kom jag i kon-
takt med Kerstin i fackliga sammanhang
och intrycket av hennes arbetskapacitet,
engagemang och vilja till förändring för-
stärktes. Hon framstod som en förebild
för mig som ung kvinnlig veterinär. 

Yrkesmässigt skördade Kerstin lagrar
och via chefveterinärposten på Skara -
semin gick hon vidare till samma posi-
tion på Svensk Husdjursskötsel. Efteråt
sa hon ofta att den tiden var den absolut
roligaste i hennes arbetsliv. Under den
här perioden hade jag förmånen att som

juverhälsoexpert tillsammans med många
flera få tillhöra Kerstins avdelning. Det
var en minst sagt kreativ tid. Vi startade
bland annat under hennes ledning upp
BVD-programmet, SDS (Svenska Djur -
bönders Smittskyddskontroll) och ut -
vecklade den förebyggande djurhälso -
vården som via FRISKKO nu landat i
Hälsopaket Mjölk. Många långa och
samtidigt roliga nattmanglingar med
mycket skratt som ofta behandlade, det
Kerstin brann allra mest för, förebyggande
djurhälsovård. 

Ett starkt och givande nordiskt
samarbete präglade verksamheten och
när Kerstin i slutet av 1990-talet blev
erbjuden ett jobb som djurhälsoveteri-
när på TINE mejerier i Norge valde hon
i en tid av uppbrott att ta det, så halv-
norska hon var av börd. Hon trivdes bra
i Norge och sitt vackra och älskade
Enebakk. Efter en relativt kort åter-
komst till husdjursföreningsvärlden blev
hon chef för helsetjensten för storfe vid
TINE.

Kerstin jobbade ofta och mycket,
ändå hann hon med så mycket annat.
När man träffade eller pratade med
Kerstin kände man alltid hennes starka
närvaro och intresse. Vi hade så mycket
kul ihop. Långritter i Wales och Norge,
skidor och vandring i Sverige, Italien
och Norge, segling i Tjust och cykling i
Blekinge m m. Kerstin var alltid på, och
stark som en oxe. Man fick verkligen
anstränga sig för att hänga med. Kerstins
uppdykanden, på senare år tillsammans
med sin älskade springer spaniel Bella,
var alltid uppskattade av hela familjen,
hon var intresserad och med på det
mesta – en sann vän.

När hon i slutskedet av sin sjukdom
bjöd in till gränslös svensk-norsk fest
undrade nog många av oss som var där
hur hon skulle orka. Men tack vare hen-
nes lika gränslösa vilja och styrka blev
festen en magisk hyllning till vänskapen

och livet. Kerstin var oerhört trött men
också oerhört glad efteråt. Det känns
orättvist att Kerstin som var så levande
lämnade oss så tidigt. Något blev ju där-
med ogjort men så mycket annat blev 
å andra sidan gjort. Hon sa en gång 
att hon nog hade levt minst ett och ett
halvt liv med tanke på allt fantastiskt
hon varit med om. Till sist tror jag att
Kerstin fick ro i sin själ. Flytten tillbaks
till Sverige och den fina lägenheten i
Gustavberg var genomförd. Mormors -
sagan var nedtecknad. 

Vi är många, däribland hela vår familj
samt alla gamla vänner från tiden inom
husdjursorganisationen, som kommer
att sakna Dig oerhört Kerstin! 

Charlotte Hallén Sandgren, 
samt före detta arbetskamrater 
inom husdjursorganisationen/

Svensk Mjölk

Ny adress? Ny e-post? Ny arbetsgivare? Nytt namn?

Meddela oss på förbundskansliet om Du flyttat, bytt arbete, bytt namn eller 
fått ny e-postadress. Ring eller skriv till Sveriges Veterinärförbund, Box 12 709, 
112 94 Stockholm, tel: 08-545 558 20, fax: 545 558 39, e-post: office@svf.se
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Kampanj mot hund-
smuggling  

❘❙❚ Apropå ledaren om smuggelhundar 
i SVT 13/10 meddelade organisationen 
Djurens Vänner i Malmö den 1 november
att man tillsammans med Länsstyrelsen i
Skåne och Tullverket driver en rikstäckande
kampanj mot hundsmuggling.

– Vårt mål med kampanjen är att upp-
lysa så många som möjligt om riskerna 
det innebär att köpa en smuggelhund, 
berättar Malmöföreningens ordförande
Fredrik Malmgren. På detta sätt hoppas 
vi inte bara minska handeln med insmugg-
lade hundar, utan även få fler att larma
polisen om de stöter på valpar som de
misstänker vara insmugglade, fortsätter
han.

För några år sedan gjordes en stor sats-
ning för att upplysa allmänheten om vad
som pågick, och Tullverket märkte då en
positiv minskning av tillslag. Men sedan 
intresset för småhundar ökat har insmugg-
lingen nu en större omfattning än någon-
sin tidigare, säger initiativtagarna till
kampanjen. ■

Kinesiska lyktor en 
djurhälsorisk 

❘❙❚ Flygande kinesiska lyktor kan vara fina
att titta på, men när de utbrända lyktorna
hamnar i kornas hö utgör de en allvarlig
djurhälsorisk. Nu slår den brittiska djur-
skyddsföreningen RSPCA tillsammans 
med bondeförbundet National Farmers
Union larm om saken. Women’s Food and 
Farming Union i Wales har anställt ”lykt-
patruller” som ska samla bevismaterial 
för att skicka in till regeringen. Bönderna
vill att staten ska förbjuda lyktorna.

Djurägarnas främsta klagomål är att 
lyktorna faller ned på åkrarna när de 
brunnit ut. Bortsett från att en lykta som
fortfarande brinner kan sätta eld på åkern,
åker ofta ståltrådsburen i lyktan med i
skördemaskinerna och hamnar så små-
ningom i kornas hö. En bonde utanför
Northampton förlorade kreatur för 
10 000-tals kronor på bara en månad i
våras efter att de ätit torrfoder som för -
orenats med ståltrådstrassel från kinesiska
lyktor. När det är högsäsong för lyktorna
kan bonden hitta upp till tio stycken på
sina marker under en enda dag. ”Jag vet
att de ser trevliga ut, men vi har inte råd
att förlora så många djur”, säger han.
Under en sommar finns det uppgifter 
om att engelsmännen kan släppa upp fler
än 200 000 lyktor vid fester, bröllop och
begravningar.

Källa: Nätmagasinet Teknik 360 den 
25 oktober. ■

❘ ❙❚ noterat

Bli regelbunden givare  
på cancerfonden.se eller 
ring 020-59 59 59.

Vi tänker besegra cancer. 
Vill du vara med?

SVS Hästsektions vinterkurs 28–29/1 2011
Sheraton Stockholm Hotel

”Uppgradering Ortopedi”
– aktuellt inom diagnostik och terapi av ortopediska 

lidanden hos häst

Bland årets föreläsare märks:
Eddy R. Cauvin, Dr Vétérinaire, MvM, PhD, HDR, CertVet Radiol, Dipl ECVS, Frankrike
Håkan Alfredsson, professor ortopedi/idrottsmedicin Umeå universitet
Karin Harms-Ringdahl, professor sjukgymnastik/fysioterapi KI
Charles Ley, leg vet, BVSc, MACVSc (Radiology), MVetMed (Diagnostic Imaging),
Dipl ECVDI
Dylan Gorvy, leg vet, BSc, BVSc, PhD, Cert ES (Soft Tissues), Dipl ECVS
Marie Rhodin, leg vet, VMD
Ove Wattle, leg vet, VMD
Åsa Mårtensson, leg vet, IVCA certifierad i veterinär kiropraktik
Marie Hammarberg, leg vet
Mikael Westberg, hovslagarmäster

Hästsektionens årsmöte hålls 28/1 och kursen 28-29/1 2011 på Sheraton Hotel i
Stockholm. ”Get together-mingel” och korta forskningspresentationer kvällen 27/1.

Anmälan och kursinformation hänvisas till kursens hemsida http://www.vinterkurs.se.

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

Läkemedelsverket gav i september ut
en behandlingsrekommendation för
aseptisk/traumatisk artrit hos häst.
Verket har fått signaler om att det
uppkommit missförstånd vad gäller
slutsatserna kring användning av
IRAP (interleukin-1 receptoranta-
gonistprotein). Expertgruppen som
utformade rekommendationen 
enades om att behandling med
IRAP inte kan rekommenderas.

En behandlingsrekommendation för
aseptisk/traumatisk artrit hos häst har
nyligen publicerats av Läkemedelsverket
(1). Eftersom vi noterat att det uppkom-
mit missförstånd kring tolkningen av
rekommendationen avseende behandling
med IRAP (interleukin-1 receptor anta -
gonistprotein) vill Läkemedels verket
göra följande klarläggande. 

Expertgruppen som utarbetat rekom-
mendationen enades om att inte rekom-

mendera behandling med IRAP med
motivet att det saknas information om
den färdiga beredningens egentliga inne-
håll vad gäller eventuellt farmakologiskt
aktiva komponenter, och då behand -
lingen inte utvärderats i kontrollerade
kliniska studier (sid 11 i behandlingsre-
kommendationen).

SKILLNAD PÅ REKOMMENDATION
OCH LITTERATURSAMMANSTÄLL-
NING
Behandlingsrekommendationen har ut -
arbetats genom att en expertgrupp
bestående av kliniskt verksamma häst -
specialister, farmakologer och forskare
har värderat och diskuterat det veten-
skapliga stöd och den beprövade erfa-
renhet som finns för olika behandlingar.
Till sin hjälp har de haft litteratursam-
manställningar som i förhand författats
av några av de personer som deltagit i
utformningen av rekommendationerna.
Behandlingsrekommendationen är ut for -
mad så att de ställningstaganden avseende
olika behandlingar som expert gruppen
enats om presenteras i dokumentets
första del (”ny rekommendation, sid
4–13”). Därefter följer litteratursam-
manställningar som de enskilda exper-
terna författat.

Eventuella slutsatser och värderingar
som presenteras i litteratursammanställ-
ningarna är varje enskild författares
bedömning och ansvar, och utgör inte
expertgruppens gemensamma stånd-
punkt. Även författarna till de enskilda
artiklarna står med andra ord bakom den
slutliga värderingen som framgår i själva
rekommendationen. Mot bakgrund av
den missuppfattning som uppkommit ska
vi i kommande rekommendationer mer
tydligt särskilja själva rekommendatio-
nen från litteratursammanställningarna.

R e f e r e n s e r

1. Läkemedelsverket. Medicinsk ledbehand-
ling vid aseptisk/traumatisk artrit hos
häst – ny rekommendation. Information
från Läkemedelsverket, supplement 1,
2010.

FREDRIK HULTÉN

leg veterinär, docent
Läkemedelsverket

läkemedel

Slutsatsen i Läkemedelsverkets behand-
lingsrekommendation från september var
att behandling med IRAP inte kan rekom-
menderas.
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 48

30/11 -10. KONFERENS KAN FISKAR KÄNNA

SMÄRTA OCH UPPLEVA LIDANDE?, Stockholm.
Arr: KSLA. (SVT 12/10)

v 49

8/12 -10. EXAMINATION I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU. (SVT 16/09)

9–10/12 -10. KURS ENDOKRINA SJUKDOMAR,
HUND OCH KATT, DEL 1, Täby.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 7/10)

9–10/12 -10. KURS ANESTESIOLOGI STEG 3,
DEL 1, Göteborg. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 7/10) 

v 50

8/12 -10. EXAMINATION I HÄSTTANDVÅRD,
SLU. Arr: Institutionen för kliniska
vetenskaper. (SVT 14/10)

v 4, 2011

NY 27–28/1 -11. KURS ANTIBIOTIKA -
ANVÄNDNING arrangeras i Växjö av 
VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se
(se annons i denna tidning)

27–28/1 -11. KURS ANESTESIOLOGI STEG 3,
DEL 2, Göteborg. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 7/10)

28–29/1 -11. KURS TANDEXTRAKTION PÅ

HUND OCH KATT, Halmstad. Arr: Accesia.
(SVT 11/10)

28–29/1 -11. KURS “UPPGRADERING

ORTOPEDI” – AKTUELLT INOM DIAGNOSTIK

OCH TERAPI AV ORTOPEDISKA LIDANDEN HOS

HÄST, Stockholm. Arr: SVS Hästsektion.
(SVT 14/10)

v 5

3–7/2 -11. KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION,
HÄST, SLU. Arr: Institutionen för kli niska
vetenskaper. (SVT 14/10)

NY 4–5/2 -11. KURS OM ATT FÖRHINDRA FORT -
PLANTNING HOS HUND OCH KATT MED SPECIELLT

FOKUS PÅ KASTRATION OCH GNRH-AGONISTER

arrangeras i Stockholm av Svenska
sällskapet för smådjursreproduktion.
Info: karin.berggren@regdjsh.se 
(se annons i denna tidning)

v 8

25–26/2 -11. KURS DENTAL RÖNTGENTEKNIK,
Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 11/10)

v 9

NY 4–5/3 -11. KURS KLINISK CYTOLOGI

arrangeras i Knivsta av VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se 
(se annons i denna tidning)

v 11

14–15/3 -11. KURS AKUTTANDVÅRD,
Halmstad. Arr: Accesia. (SVT 11/10)

NY 15–16/3 -11. KURS SJUKDOMAR I

LUFTVÄGARNA arrangeras i Knivsta av
VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se 
(se annons i denna tidning)

NY 17–18/3 -11. KURS DJURTANDVÅRD

arrangeras i Halmstad av VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se 
(se annons i denna tidning)

v 12

NY 24–25/3 -11. GRUNDKURS I SMÅDJURS-
KIRURGI, DEL 1 arrangeras i Uppsala av
VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se
(se annons i denna tidning)

v 14

7–8/4 -11. KURS AVANCERAD ENDODONTI,
Halmstad. Arr: Accesia. (SVT 11/10)

v 21

27–29/5 -11. DELKURS 2 I HÄSTTANDVÅRD,
SLU. Arr: Institutionen för kliniska
vetenskaper. (SVT 14/10)

v 25

20–22/6 -11. KURS ORTODONTI, Halmstad.
Arr: Accesia. (SVT 11/10)

v  32

13–14/8 -11. DELKURS 1 I HÄSTTANDVÅRD,
SLU. Arr: Institutionen för kliniska
vetenskaper. (SVT 14/10)

v 33

17–19/8 -11. KURS PERFECTING PRIMÄR

DJURTANDVÅRD, Halmstad. Arr: Accesia.
(SVT 12/10)

VETERINÄR
till smådjursavdelningen

Hallands Djursjukhus söker en veterinär till smådjursavdelningen för ett
vikariat 110214–110930 med goda chanser till förlängning. Möjlighet att
ingå i specialistutbildningen finns. Jourtjänstgöring ingår.

Vi söker även tre veterinärvikarier till sommaren juni–augusti 2011.

Har Du frågor om tjänsterna, kontakta:
klinikchef Kristina Widmark, kristina.widmark@hallandsdjursjukhus.se

Läs mer om oss på www.hallandsdjursjukhus.se

Skicka in din ansökan senast 13 december till e-posten ovan eller till
adressen Hallands Djursjukhus AB, Björkgatan 19, 311 68 SLÖINGE.

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida

www.svf.se hittar du såväl fasta tjänster
som kortare vikariat under rubriken

”Jobbtorget”. Gå dit och titta 
redan idag!
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v 47

NY 23–24/11 -11. GRUNDKURS I SMÅDJURS-
KIRURGI, DEL 2 arrangeras i Uppsala av
VeTA-bolaget. Info: 
www.vetabolaget.se 
(se annons i denna tidning)

v 48

3–4/12 -11. DELKURS 3 I HÄSTTANDVÅRD,
SLU. Arr: Institutionen för kliniska
vetenskaper. (SVT 14/10)

v 49

5–7/12 -11. KURS PERFECTING DENTAL

RESTORATION OCH PROTETIK, Halmstad. 
Arr: Accesia. (SVT 12/10)

INTERNATIONELLA

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

v 48

1/12 -10. OPHTALMOLOGISCHE NOTFÄLLE

(PÅ TYSKA), Tuttlingen, Tyskland. 
(SVT 8–9/10)

1–5/12 -10. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE THORACOLLUMBAR (MODUL II), 
Sittensen, Tyskland. (SVT 10/10)

3–4/12 -10. ULTRASCHALL HERZ II 
(PÅ TYSKA), Tuttlingen, Tyskland. 
(SVT 8–9/10)

4–5/12 -10. RADIOGRAFI THORAX, HUND/KATT,
Viul, Norge. (SVT 3/10)

v 49

10–11/12 -10. MINIMALOSTEOSYNTHESE

(PÅ TYSKA), Tuttlingen, Tyskland. 
(SVT 8–9/10)

v 50

13–15/12 -10. EXCELLENCE IN VETERINARY

THERAPY: INTERNAL MEDICINE – HAEMATOLOGY

AND INFECTIOUS DISEASES, Davos, Schweiz.
(SVT 5/10)

v 2, 2011

12–16/1 -11. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE CERVICAL (MODUL III), Sittensen,
Tyskland. (SVT 10/10)

v 4

27–29/1 -11. VETERINARY PRACTICE

MANAGEMENT ASSOCIATION (VPMA) 
CONGRESS 2011, Kenilworth, England.
(SVT 11/10)

v 6

9–11/2 -11. KURS I ODONTOLOGI FOR

DYREPLEIERE (SAMLING 2 AV 2), Oslo,
Norge. (SVT 13/10)

v 8

23–27/2 -11. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE EXTREMITIES (MODUL IV), Sittensen,
Tyskland. (SVT 10/10)

25–27/2 -11. KURS I REHABILITERING OG

FYSIOTERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERI-
NÆRER OG DYREPLEIERE (SAMLING 1 AV 5),
Oslo, Norge 
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10) 

v 12

25–27/3 -11. KURS I REHABILITERING OG

FYSIOTERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERI-
NÆRER OG DYREPLEIERE (SAMLING 2 AV 5),
Oslo, Norge 
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10)

v 14

6–10/4 -11. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE INTEGRATED (MODUL V), Sittensen,
Tyskland. (SVT 10/10)

v 19

13–15/5 -11. KURS I REHABILITERING OG

FYSIOTERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERI-
NÆRER OG DYREPLEIERE (SAMLING 3 AV 5),
Oslo, Norge 
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10)

v 26

30/6–1/7 -11. INTERNATIONAL SYMPOSIUM

ON RECENT ADVANCES IN THE WELFARE OF

LIVESTOCK AT SLAUGHTER, Portsmouth,
England. (SVT 10/10)

v 35

2–4/9 -11. KURS I REHABILITERING OG FYSIO-
TERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERINÆRER

OG DYREPLEIERE (SAMLING 4 AV 5), Oslo,
Norge. 
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10)

v 44

2–6/11 -11. WEVA (THE WORLD EQUINE

VETERINARY ASSOCIATION) KONGRESS 2011,
Hyderabad, Indien. (SVT 12/10) 

v 47

25–27/11 -11. KURS I REHABILITERING OG

FYSIOTERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERI -
NÆRER OG DYREPLEIERE (SAMLING 5 AV 5),
Oslo, Norge. 
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10)

söker

Länsveterinär
Mer information hittar du på

www.lansstyrelsen.se/gavleborg
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

PER JONSSON 0155-28 33 18
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
PER MICHANEK 070-211 51 60
PIA RAZDAN 0650-54 87 37
SUZANNE SANDQUIST 0480-551 81
OLOF SKARMAN 070-747 47 64
ELÖD SZANTO 0501-101 68

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
LARS-ERIK STABERG 070-604 06 45

Sekreterare
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

Vice sekreterare
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 073-724 57 51

KAJSA GUSTAVSSON 018-17 55 00
URSULA WENNSTRÖM 070-942 62 58

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 0705-22 04 90

Sekreterare
RITVA KROKFORS WRETEMARK 0703-97 35 17

Kassör
ANN-MARI KJELLGREN 0761-12 71 05

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleant
ANNE BRUNBERG 0706-68 77 16

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
BIRGITTA LARSSON

PATRICIA HEDENQVIST

ARJA KAUTTO

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare  
BENGT ERIKSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
ANNA HELMER

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
ARJA KAUTTO

Sekreterare
OLLE RYDELL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER

Vi söker dig som är en erfaren kliniker och som är drivande, självständig, energisk och engagerad. Specialist -
kompetens i hästens sjukdomar eller motsvarande fördjupning inom visst ämnesområde är en merit.

Ditt huvudsakliga arbetsfält blir polikliniken med fokus på hältdiagnostik och utredningar. 

Mer information om tjänsterna och arbetsställena hittar du på www.hastklinikerna.se.

Närmare upplysningar om tjänsterna lämnas av VD Maria Lendau, tfn 0707-130145.

Ansökan vill vi ha senast den 15 december 2010 till ATG Hästklinikerna AB, via e-post till rekrytering@atg.se. 

Omsorg, omtanke, kompetens och modern hästsjukvård är våra
led  stjärnor. Vi finns från Boden i norr till Malmö i söder, på 22
orter i Sverige, när du behöver råd, undersökning eller behand-
 ling av din häst. Vi utför de flesta undersökningar och behand-
lingar som förekommer på häst. Våra kliniker har bland annat till-
gång till ultraljud, videoendoskopi, röntgen och i flera fall ridhus
och operation. Vi är 150 medarbetare varav 55 veterinärer och tar
emot cirka 60 000 besök varje år. Hos oss är alla hästar välkomna! 

Klinikveterinär/Hästspecialist till 
ATG hästklinik i Småland, Ramkvilla/Tingsryd/Kalmar, vikariat 100%

ATG Hästsjukhus, Skara poliklinik, 50%
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❘❙❚ kåseri

”JAG HAR VÄRLDENS bästa
tandläkare” sade jag till min
tandläkarkusin som genast
tände till. ”Hur kan du veta
hur bra din tandläkare är, du
har ingen aning om vad vi
sysslar med i din mun. Din
tandläkare kanske är trevlig
och jobbar snabbt men om
han är bra eller inte vet du
inte förrän lång tid efteråt.” 

HON HAR SÄKERT RÄTT.
Men när min tandläkare Bosse
lagar mina med knäcke bröd
söndertuggade tänder känns
det så behagligt. Sköterskan
fixar bedövningen med en ny
metod där bara den aktuella tanden blir bedövad helt smärt-
fritt och effektivt och så fortsätter Bosse med sina flinka fingrar
och snart ersätter en fin vit tandatrapp den gamla trasiga med
amalgamfyllning. Bosse och jag är körkompisar och natur-
ligtvis sjunger han medan han jobbar, ofta på någon sång ur
körens aktuella repertoar. 

I mina tankar bidrar jag med andra talstämman från stolen.
Jag hoppas jag aldrig får höra honom sjunga ”en sockerbagare
här bor i staden” för det är en sång han väljer när det är riktigt
jobbigt, det erkände han på en fest.

UNDER STUTISTIDEN gick jag till studenttandläkaren i
Uppsala. Med facit i hand hade det varit bättre att låta bli.
Hennes härjningar i min mun har jag betalat för mycket och
länge. Det kändes ”fort men fel” redan då. Tänderna sprack
och fyllningarna trillade bort efter en kort tid. Värst var det
med I ettan i vä ö k. Hon skulle byta ut en gammal fyllning
vilket gjorde alldeles vansinnigt ont trots bedövningen och
tanden värkte länge efteråt. ”Nervperforation” var kusinens
lakoniska kommentar, ”varje tandläkares mardröm, ska rot-
fyllas genast, annars blir det problem”. 

Och visst blev det problem. En rotspetsabscess som krävde
en rotfyllning som missfärgade tanden som byttes ut mot en
krona som för tre år sedan frakturerade. Hur pinsamt som
helst att få en insiciv i näven när man diskret petar bort

matrester. Dessutom mitt i ett 50-årskalas. Fast det går bättre
än man tror att tala med hopbitna käkar.

Nu sitter där ett vackert implantat med titanskruv som rid-
skoleägarens försäkringsbolag betalat hälften för. Rotfrakturen
skedde några veckor tidigare i ridskolan då jag slant med 
en sadel som skulle upp på hållaren. En känsla av ”nu har
någonting hänt med tanden” uppstod. Skadeanmälan skrevs
och bolaget ersatte skadan på en redan skadad tand. I djup
tacksamhet försäkrades därför vår valp i samma bolag.

DET VAR DAGS för den årliga kontrollen hos Bosse. Jag hade
låtit bli Wilmas knäckebröd och på Bosses rekommendation
skaffat mig en eltandborste för att komma åt utrymmet
bakom de sista molarerna och använt tandkrämen med extra
mycket fluor i. Vi tittar tillsammans på förstoringen av
tandröntgenbilderna på dataskärmen. ”Inga hål och titta,
vilka snygga tandhalsar du har, jättebra” säger Bosse. En kort
stund glömmer jag bort alla implantat, kronor, rotfyllningar,
gamla, fula amalgamklumpar och den sneda I tvåan i hö ö k. 
Sköterskan har före undersökningen tagit bort tandstenen och
polerat tänderna med pimpsten och allt känns bara så fint och
fräscht. Jag betalar glatt och tar ett glädjeskutt ute på trottoaren.
Jag har snygga tandhalsar! Yesss!

RITVA KROKFORS WRETEMARK
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Djurläkare hos tandläkare
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Avlidna

Leg veterinär YNGVE PERSSON har avlidit
den 2 november 2010. Han föddes i
Helsingborg 1936, avlade studentexamen
där 1956 och veterinärexamen 1965.
Han anställdes 1966 vid Djursjukhuset 
i Helsingborg och 1971 som klinikvete-
rinär vid veterinärinrättningen i Skara.

1994 erhöll han specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar.  

Leg veterinär och fagsjef KERSTIN PLYM

FORSHELL (född Lindberg) har avlidit den
6 oktober 2010. Hon föddes i Stock holm
1947, avlade studentexamen där 1966
och veterinärexamen 1975. Se in memo-
riam på annan plats i denna tidning.

PERSONNOTISER

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Jordbruksverket har fr o m den 13 oktober
t o m 2 november utfärdat svensk veterinär -
legitimation för nedanstående personer:

• Ahmad Al-Rikabi
• Lena Jonsson
• Anna Nordström
• Jeanette Odlander

är en ledande institution inom klinisk veterinärmedicin. Våra huvudverksamheter finns i Strömsholm där vi har medicinska resurser och 
kompetens av högsta internationella klass. Ledstjärnan för hela vår rörelse är djup omtanke om både djur och djurägare.

Veterinärer semestervikariat till Strömsholm

Regiondjursjukhuset Strömsholm är ett ledande regiondjursjukhus för hund och katt. Vi har 
27000 patientbesök per år och har drygt 30 anställda veterinärer och ca 60 djursjukvårdare.

Inför kommande vår och sommar söker vi semestervikarier. Vi söker i första hand dig som är 
smådjursveterinär med något års erfarenhet, men även du som är nyutexaminerad är välkommen 
att söka. Tjänster innefattar arbete på en eller flera avdelningar, kvälls och helgtjänstgöring kan 
förekomma. Kollektivavtal finns med Sveriges Veterinärförbund.
 
Välkommen med skriftlig ansökan via mail senast 2011-01-17  till verksamhetschef Anita Ersson, 
anita.ersson@regdjsh.se

www.regiondjursjukhuset.se

“Don’t use too much suction on
the Chihuahua, Teresa.”
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