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❘❙❚ ledare

Förändring

N ANTYDAN TILL GULT I LÖVEN och ikväll märktes förändringen tyd-
ligt, det var höst i luften. En förändring är som regel till det bättre, den
tanken invaggar mig i trygghet men ibland en falsk sådan.

Just nu händer mycket som kan förändra vår veterinära vardag, ge oss 
nya möjligheter. Veterinärutredningen, den nya behörighetslagen, allt fler
veterinärer på den svenska arbetsmarknaden, apoteksomläggningen, ny djur-
skydds lag, bara för att nämna några. 

Den nya behörighetslagen är en nödvändig förändring då den medicinska
utvecklingen sprungit ifrån den gamla lagstiftningen, vilket inneburit att
ansvarsfördelningen inom svensk djursjukvård varit otydlig. Behörighets la gen
kommer att medföra mycket positivt, bland annat en möjlighet för våra duk-
tiga djursjukvårdare att bli legitimerade djursjukskötare. Jag är ändå inte ensam
om att känna oro då konsekvenserna av lagen inte går att överblicka och jag
undrar om det beror på att man sjösatt ett ännu inte sjödugligt lagförslag?

I den nya lagen eftersträvas ett säkrat djurskydd. I detta ligger inte bara att
definiera behandlingsansvar utan även att minska risken för icke vetenskap-
ligt dokumenterad behandling av djur. För att få behandla djur på ett sådant
sätt som kan orsaka lidande som inte är obetydligt måste man tillhöra den
nya yrkesgruppen djurhälsopersonal.  

Några utvalda legitimerade yrkesgrupper inom humanvården som exem-
pelvis sjuksköterskor, tandläkare och sjukgymnaster kan efter viss fortbild-
ning bli djurhälsopersonal med ett godkännande att behandla alla djurslag.
Det är enligt lagtexten upp till varje individ att själv sätta gränser för sitt
kunnande och således för de behandlingar man utför. Jag vet av egen erfa-
ren het att det krävs kunskap för att inse sina begränsningar. Veterinär och
djursjukskötare har, förutom den medicinska utbildningen, en gedigen teo-
retisk och framför allt praktisk utbildning i djurslagsskillnader. Om djur-
skyddet ska beaktas borde det då inte åtminstone någonstans i lagtexten
poängteras att ett sjukt eller skadat djur ska vara veterinärundersökt innan
det behandlas av annan yrkesgrupp? 

I övriga Europa arbetar nya lag- och författningsförslag på att definiera
randområden och föra in dem under veterinärt ansvar. När jag läser den nya
svenska lagen känns det oroande enkelt för ”andra yrkesgrupper” att få behö-
righet att utföra arbetsuppgifter som tidigare varit veterinära ansvarsområ-
den. Jag undrar varför vi i detta gör tvärt emot våra europeiska grannar?

Idag diskuteras en ökning av intaget på djursjukskötarutbildningen och
det finns mer än 300 svenskar som läser till veterinär utomlands. Om de för-
ändringar som sker nu ska utmynna i bra djurhälsovård, 
gott djurskydd och en hållbar arbetsmarknad för djur-
hälsopersonalen måste konsekvensanalys och genom-
gripande uppföljningar göras. Det är onödigt att skapa 
problem där man skulle kunna ta tillvara möjligheter.

PIA RAZDAN

ledamot i förbundsstyrelsen
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Inom många riskfyllda branscher har
arbetsskadorna minskat under senare
år. Tyvärr är förhållandet det motsatta
inom djursjukvården där antalet arbets -
skador ökat under samma tid. Detta
faktum samt att nya föreskrifter gällande
arbete med djur trädde i kraft förra
året har gjort att Arbets miljö ver ket
genom regionala insatser riktat fokus
mot den veterinära verksamheten.  

MINKE WERSÄLL är arbetsmiljöinspektör med
Linköping som bas. Hon har tillsammans med
sin kollega Bo Karlsson kontrollerat 30 arbets -

platser i Södermanlands och Östergötlands län
som tillsammans med Stockholm, Uppsala,
Gotland, Örebro, Värmland och Västmanland
tillhör Arbetsmiljöverkets Inspektion Mitt.
Tidigare har det gjorts stickprovskontroller
men i år har alla kliniker eller dv-stationer i
regionen som har en eller flera anställda fått
besök.

HUR GÅR DET TILL när Arbetsmiljöverket häl-
sar på? Vad är det som kontrolleras?

– Vi har ett utförligt material med oss som
underlag. När vi ändå åker ut på besök passar vi
också på att informera om arbetsmiljöarbete
och gå igenom nya föreskrifter till exempel,
berättar Minke. 
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TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Drägliga arbetsförhållanden ständigt på agendan

ÄVEN VETERINÄRER FÅR
KONTROLLERA SYNEN

I boken Svensk Veterinärhistoria kan man i det inledande
kapitlet läsa om bakgrunden till bildandet av Svenska vete-
 rinärläkareföreningen, numera Sveriges Veterinärförbund.
Efter ett antal protokollsutdrag finns följande rader 
”År efter år, sammanträde efter sammanträde fortsatte

Svenska veterinärläkareföreningen sitt arbete till medlem-
mars fromma, för att befrämja vetenskapens utveckling

och för att skaffa veterinärkonstens utövare drägliga
arbets- och levnadsförhållanden”. Arbetsmiljöproblemen var vid tiden för för-
bundets bildande av en helt annan art än de punkter som finns på Arbetsmiljö -
verkets checklista för veterinärer idag. Kårens kringflackande liv och arbete med
smittsamma sjukdomar gjorde att bostadsfrågan var ett hett ämne. Det spörs  -
målet känns inte så angeläget numera. Arbetsmiljöfrågor finns ständigt på vete-
rinärförbundets agenda och precis vid pressläggningen av denna tidning har 
ett nytt samrådsavtal för arbetsmiljöfrågor tecknats mellan SVF och Skogs- och
Lantarbetsgivareförbundet (SLA).
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– Själva tillsynen sker efter en omfattande
checklista med ett 50-tal punkter som ska gås
igenom. Till varje punkt finns en hänvisning
till respektive lagparagraf eller föreskrift. Det
handlar mycket om att bedöma de risker som
finns förknippade med olika delar av arbetet. 

– Andelen unga kvinnor som söker sig till
yrket har ökat markant under flera års tid vilket
ställer ytterligare krav på säkerhetstänkandet
vid exempelvis graviditeter.

UNDER BESÖKET gör arbetsmiljöinspektören
minnesanteckningar. I checklistan finns vid varje
punkt tre fält: rött, gult och grönt, där rött är
”ej ok”, gult ”utred ytterligare” och grönt ”ok”.

Inom tre veckor efter besöket får arbetsplat-
sen ett inspektionsmeddelande och då har man
tre månader på sig att svara och beskriva hur
man har eller kommer att åtgärda den påpekade
bristen.

Vilka arbetsmiljömässiga brister har ni fun-
nit inom djursjukvården?

– Det är olika beroende på typ av arbetsplats.

Generellt kan man säga att djursjukhus och
större kliniker har lättare att sköta arbetsmiljö-
arbetet och arbetar med rutiner för olika typer
av händelser. Distriktsveterinärerna och övriga
ambulerande veterinärer har svårare att få det
här att fungera, kommenterar Minke.

❘❙❚ reportage

Minke Wersäll är en av de
arbets miljöinspektörer som
under våren besökt veteri-
nära arbetsplatser.  

Även veterinärer har rätt till
synundersökning. 
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DET FINNS PUNKTER som ständigt uppmärk-
sammas vid klinikbesök. Ett exempel är läckage
av anestesigaser, vilket enligt Minke alltid före-
kommer. 

– Det räcker inte att installera en badrums -
fläkt, det måste finnas punktutsug. Även om
man intuberar läcker det ut gas, påpekar Minke
som ofta får höra att ”det är nog inte så farligt”
när hon tar upp frågan, särskilt på äldre kli -
niker.                   

Hantering av döda djur är också en åter-
kommande fråga. Även om det döda djuret kan
köras på rullbord fram till frysen, som oftast är
en box, ska djuren hämtas av någon. 

– Kremeringsföretagen har kanske önskemål
om lyfthjälpmedel, en stor hund kan ha en
ansenlig vikt, men säger ingenting för att man är
rädd att förlora kunden då, säger Minke. Hon
påminner om att kliniken har ett samordnings -
ansvar för arbetsmiljön hos andra aktörer som 
till exempel den personal som utför hämtningen
i lokalen. 

ARBETSSKADOR inom den veterinära sektorn
orsakas till allra störst delen av bitande och
sparkande djur och de som drabbas oftast är

enligt en artikel i SLA-bladet kvinnor i åldern
25–34 år. Kanske hade en del av dessa skador
kunnat undvikas om djuret stått i en fixerings-
box vid behandlingen.  

– Det kommer att ta ett tag innan kravet på
tillgång till fixeringsboxar slagit igenom över-
allt, men det är en bra början om veterinären i
alla fall för fram önskemålet till djurägarna på
ett positivt sätt, säger Minke. Hon har under
sina inspektioner fått intrycket att veterinärer
gärna jobbar efter eget huvud i fält.  

MÅNGA PUNKTER i inspektionsprotokollet är
lätta att ta till sig och förorsakar inga diskussio-
ner. Att höj- och sänkbara behandlingsbord
sparar ryggarna på personalen kan alla begripa.
Svårare är det med de psykosociala delarna som
bland annat handlar om arbetsbelastning, stress
och krav. 

– När det gäller distriktsveterinärerna till
exempel har dvo varit föremål för en ny omor-
ganisation precis före våra besök vilket försvårar
arbetsmiljöarbetet en del, konstaterar Minke. 

– Det finns material i fina pärmar – det gäl-
ler bara att lära sig hur man får in rutinerna i
det dagliga arbetet. För den som arbetar ensam
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Den checklista som används vid kontroll av veterinära arbetsplatser innehåller bland annat
punkter som behandlar rutin för regelbunden kartläggning och bedömning av risker …

… rutiner för säker hantering av
stickande och skärande föremål …
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ute i fält är det av stor vikt att veta hur en kris-
situation av något slag ska hanteras. 

ÄR DET NÅGOT som du upplever att ”ingen
vetat om” på dina besök?

– Ja, två saker. Först något så trivialt som rät-
ten till synundersökning. Det gäller alla arbets-
tagare som jobbar vid dator mer än en timma
om dagen, även veterinärer.   

– Att hantering av plastgips är förenat med
hälsorisker verkade också vara en nyhet för
många. Självhärdande gips med isocyanatkom-
ponent kan ge upphov till allergier och astma.
Den som hanterar fyra, fem rullar om året ska
genomgå utbildning i hantering av härdplast
eller ha en arbetsledare som gjort det, påpekar
Minke.  

VAD ÄR DITT INTRYCK av veterinärbranschen
så här långt, före alla återbesök?

– På en del håll har det varit lite svårt att få
gehör för att det kan finnas brister i arbetsmil-
jön och bemötandet att ”du ska inte komma
här och tro att du vet något” har förekommit.
Men totalt sett har det har varit väldigt roligt
att jobba med djursjukvården. Jag är själv upp-

växt på en bondgård i Nederländerna och är
inte helt främmande för de miljöer som veteri-
närerna arbetar i. Jag har till exempel själv fått
uppleva hur det känns att få en häst över sig,
berättar Minke. 

– Att besöka de veterinärer som arbetar på
djurparkerna inom vårt område var förstås lite
extra intressant. Udda miljöer innebär att det
finns udda risker. I samtal med personal på så -
dana arbetsplatser lär vi oss alltid något nytt. Det
var också intressant att inspektera ett större djur-
sjukhus, Regiondjursjukhuset Strömsholm, till-
sammans med kollegan i granndistriktet Örebro.

TOTALT I REGIONEN har ca 100 arbetsställen
fått besök. Inspektörerna har kontrollerat att
det finns ett fungerande systematiskt arbets -
miljöarbete för regelbunden kartläggning och
bedömning av risker samt rutiner knutet till
detta. Man har också kontrollerat hur arbets -
givarna tillsammans med arbetstagarna sköter
det förebyggande arbetet inom områdena 
psykosocial arbetsmiljö, belastningsergonomi,
smitta, narkosmedel och hantering av läke -
medel, farliga kemiska ämnen, härdplaster och
trafiksäkerhet.  ■

… belastningsergonomi … … och tillgång till personal- och pausutrymmen.
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Hos farmuppfödd mink förekommer
regelbundet stereotypa beteenden
och detta ses som en indikator på
dålig djurvälfärd. Studien undersö-
ker om större burar samt berik ning
i form av större grupper, hyllor och
plastcylinder minskar stereo typier
hos minkvalpar under tiden från
avvänjning till pälsning jämfört med
standardbur.

Artikeln är en sammanfattning 
av författarens examensarbete vid
Fakulteten för veterinärmedicin 
och husdjursvetenskap, SLU, 2008.
Det fullständiga arbetet finns 
att läsa på Internet på adressen: 
ex-epsilon.slu.se:8080.

BAKGRUND
Sveriges minknäring har under senare år
alltmer ifrågasatts både av allmänheten
och av politiker. Pälsnäringen anses vara
en föråldrad industri, då produkten, dvs
pälsen, kan ses som en onödig lyxpro-
dukt som numera lätt kan ersättas av
syntetiska material. Näringen kritiseras
även från djurskyddssynpunkt, då det
ifrågasätts om minken har möjlighet att
utföra sina naturliga beteenden i burarna
som de hålls i på farmerna. Hos farm -
uppfödd mink förekommer stereotypa
beteenden och detta anses vara en indi-
kator på dålig djurvälfärd (2).

För att öka minkens möjlighet till att
utföra sina naturliga beteenden och där-

med minska stereotypierna har det
gjorts forskning på olika former av berik-
ning av burmiljön. Stereotypa beteenden
har minskat i de studier där berikning 
i form av t ex vattenbad, hyllor, bollar
och rep har använts (8). Förutom fysisk
berikning kan social berikning användas
för att minska frekvensen stereotypier.
Detta kan göras genom att minkval -
parna hålls i grupper som är större än
normalt. Enligt svensk praxis hålls de
oftast parvis med en hona och en hane
per bur (6).

I denna studie undersöktes bland
annat grupper om fyra minkvalpar per
bur. Studiens syfte var att undersöka om
större burar samt berikning i form av
större grupper, hyllor och plastcylinder
minskar stereotypier hos minkvalpar
under tiden från avvänjning till pälsning
jämfört med standardbur.

MINKENS NATURLIGA BETEENDE
De minkar som hålls på farmer är av 
den amerikanska arten Mustela vison.
Minken är ett semiakvatiskt djur och
fångar en del av sina byten i vatten (3).
De lever därför oftast nära vattendrag
och helst i områden som inte är alltför
öppna (3, 4). Minken är en generalist
och kan därför fånga olika byten bero-
ende på vad som finns tillgängligt. De är
utifrån sin storlek skickliga jägare och
kan fånga stora byten som kaniner och
harar (3). De lever på några kilometer
stora områden som oftast ligger linjärt
längs med en flod eller kustremsa (3). 

FARMUPPFÖDD MINK I SVERIGE
Minkar i Sverige hålls i så kallade skugg-
hus (Figur 1) som skyddar djuren från
vind, regn, snö och sol. Minkarna har
tillgång till en bolya med ett underlag av

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  12 • 2010 11

ELIN REEPALU, leg veterinär*
Handledare: Lena Lidfors, docent i etologi och Helene Axelsson, doktorand i

etologi vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU.

Minkvalpars beteende i större berikade
burar vid olika gruppstorlek

❘❙❚ vetenskap

granskad artikel

➤

FIGUR 1. Skugghus på den privata minkfarm i västra Sverige där studien utfördes.
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halm, medan övriga buren har ett nät-
golv (6). De har fri tillgång till vatten via
en nippel.

Minkvalparna bor tillsammans med
sin mamma de första åtta veckorna,
varefter de avvänjs (12). Därefter bor
minkarna oftast parvis med en hona och
en hane per bur (6). De minkar som inte
behålls för avel avlivas när de är sju
månader gamla. Avelsdjuren hålls där -
efter individuellt i nätburar som i dags-
läget oftast är 90x30x45 cm, enligt
Europarådets rekommendation. Minken
har ett stort protein- och energibehov
och de växande minkarna utfodras två
till tre gånger per dag medan de vuxna
minkarna under vintern utfodras en
gång per dag (3). I Sverige ges minkarna
som regel färskt foder. 

Beteendeproblem såsom stereotypier
är enligt Dunstone (3) vanligt förekom-
mande hos farmade minkar, men före-
komsten är som regel störst under vin-
tern då honorna bara får 90 procent av
sitt underhållsbehov för att de ska gå ner
inför parningen. Förekomsten av stereo-
typier är låg under resterande delen av
året. Minkarna är friska djur i övrigt och
blir sällan sjuka om de får leva i en ren
miljö med tillräckligt med foder och vat-
ten (3) av god hygienisk kvalitet.

STEREOTYPIER OCH BERIKNING
Vilda minkar utför flera viktiga beteen-
den som farmade minkar inte har möj-
lighet till, t ex att röra sig över stora
områden, att använda flera olika lyor
och att kunna jaga i vatten. Beteenden
som däremot visas av farmade minkar,
men inte av de vilda, är stereotypa 
beteenden. Detta är ett tecken på dålig
välfärd (10).

Stereotypier är repetitiva, konstanta
och till synes funktionslösa beteende-
mönster (14) som är typiskt för djur i
vissa former av fångenskap. När djur
hindras från att utföra normala beteen-
den som de är starkt motiverade att
utföra, som födosök och utforskande
beteenden, kan de utveckla stereotypier
(7). Dessa beteenden är därför ett viktigt
tecken på att miljön inte ger djuren till-
räckligt bra förutsättningar för att utföra
sina naturliga beteenden (7).

Miljöberikning har som mål att akti-
vera djuren och därmed minska risken

att de utvecklar onormala beteenden.
Det handlar om att ge djuren möjlighet
att leka och aktivera sig på olika sätt 
för att undvika beteendeproblem som
annars kan uppstå. Miljöberikning ska
ge djuren ökade möjligheter att utföra
sina beteendebehov och på så sätt för-
bättra deras välfärd (13). Figur 2 visar
exempel på miljöberikning i form av
plaströr och näthyllor från den aktuella
studien.

MATERIAL
Studien utfördes på en privat mink -
besättning i västra Sverige. Besättningen
bestod av ca 12 000 avelsdjur, vilket
under uppfödningsperioden innebar ett
ungefärligt totalantal på 80 000 indi vi-
der. Under den här perioden hölls mink -
valparna normalt två och två i nätburar
som är placerade i rader i skugghus utom-
hus.

För att utvärdera olika former av berik -

ning användes fyra olika behandlingar:
Behandling 1: standardbur (90x 

30x45 cm) där minkvalpar hölls i par.
Behandling 2: etagebur, dvs en större
typ av bur som var byggd i två vånings -
plan och som var försedd med två hyllor
(20x25 cm), där minkvalpar hölls i grupp
om fyra (Figur 3). Behandling 3: Etage -
bur som förutom hyllor hade ytterligare
berikning i form av en plastcylinder 
(30 cm lång och 16 cm i diameter) där

➤

FIGUR 2. Etageburar som är byggda i två våningar och som i detta fall är försedda med
extra berikning i form av näthyllor och en plastcylinder.

FIGUR 3. Skiss över etageburarna som 
användes i studien.
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minkvalpar hölls i par. Behandling 4:
Etagebur med hyllor där minkvalpar
hölls i par.

För varje burtyp observerades 20
minkvalpar. Dels användes en burtyp
med olika former av berikning och dels
användes standardburen som en refe-
rens. Minkvalparna hölls i respektive
bur från avvänjning till pälsning. Från
födsel till avvänjning, dvs innan studiens
start, hölls minkvalparna i standardbu-
rar tillsammans med sin mamma.

METOD
Studien genomfördes under perioden
från avvänjning till pälsning, dvs juli till
november, 2008. Minkarna observera-
des mellan kl 7.30 och 9.00 fyra dagar i
rad under vecka 40, 42 och 45. Det
innebar att beteendeobservationerna på -
börjades ca tre månader efter att mink -
valparna satts in i respektive behandling.

I respektive behandling registrerades
beteendet hos en av valparna i buren.
Denna särskildes från de andra genom
att den hade färgtypen silvercross, vilket
innebar att den var vit. Övriga minkval-
par var av färgtypen halvsafir, dvs gråa
(Figur 4). Fokaldjuren (= individ som är
utvald ur en grupp och som observatio-
ner fokuseras på) var honor, medan övriga
minkar i behandling 1, 3 och 4 (dvs
burarna med två minkvalpar per bur)
var hannar. I behandling 2 (dvs burarna
med fyra minkvalpar per bur) var två av
de övriga minkarna hannar medan en
var en hona. 

Beteenden registrerades med hjälp av
0–1 registrering. Detta innebar att obser-
vationspasset delades in i korta observa-
tionsintervall (9). Vid slutet av varje
intervall registrerades om ett visst be -
teende hade observerats eller inte. Regi -
streringen gjordes på samma sätt oavsett
hur ofta eller hur länge uppförandet
hade observerats under tidsintervallet
(9). I denna studie användes ett tidsin-
tervall på tio sekunder och varje mink
observerades sex gånger under varje pass
(sammanlagt en minut per pass), vilket
innebar att de observerades totalt 24
gånger per vecka (sammanlagt fyra
minuter per vecka).

För att ett beteende skulle klassas som
en stereotypi skulle djuret utföra samma
rörelse minst tre gånger i följd. En lista

på de stereotypa beteenden som registre-
rades finns i Tabell 1. 

Studien undersökte även aktivt res pek-
 tive inaktivt beteende hos minkvalparna
samt hur stor del av tiden de ägnade åt
interaktion med berikning. Av utrym-
messkäl redovisas denna del av studien
inte här.

RESULTAT
Frekvensen utförda stereotypier i studien
var generellt sett låg. Det totala antalet
utförda stereotypier under de tre veckorna
av beteendeobservationer var 37 stycken.

Antalet registrerade stereotypier var
högre i behandling 1 (standardburarna
med två minkvalpar), jämfört med övriga
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FIGUR 4. Minkvalpar av färgtyperna silvercross respektive halvsafir.

Tabell 1. DEFINITIONER AV STEREOTYPA BETEENDEN REGISTRERADE HOS MINKVALPAR I STUDIEN.

Beteende Definition

Pendling Går över golv från ena änden till andra änden av buren.

Cirkel Cirkulerande rörelser med huvudet med alla ben eller bara  
bakbenen på burgolvet.

Vertikal Vertikal rörelse med huvudet där minken har 2, 3 eller alla ben  
på burgolvet.

Horisontal Rörelse i sidled åt båda håll med främre delen av kroppen,  
medan bakdelen hålls stilla.

Horisonellt cirklande Stereotypt cirklande på burgolvet.

Vertikalt cirklande Stereotyp cirkelrörelse golv – vägg – tak – vägg.

Krafsande Intensivt krafsande mot gallret med framtassarna.

Nippel Cirkulär rörelse med huvudet runt eller i närheten av vattennippeln.

Lya Förflyttar sig in och ut ur lyan upprepade gånger, hela eller delar 
av kroppen.

Bitande Intensivt bitande i gallret.

Akrobat Springande rörelse över golv – vägg – tak och åter igen, som en 
liggande åtta.
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behandlingar. I de berikade burarna, dvs
behandling 2–4 utfördes få stereotypier.
35 procent av alla minkar i behandling 1
och tio procent av alla minkar i behand-
ling 3 utförde stereotypier vid något till-
fälle. Inga minkar i behandling 2 respek-
tive 4 observerades utföra stereotypier.
Av de minkvalpar i behandling 1 som
utförde stereotypier varierade antalet
obser vationer mellan en och elva. Skill -
naden mellan de olika behandlingarna
var statistiskt signifikant (p < 0,01). Vid
parvisa tester som gjordes för att urskilja
vilka behandlingar som skiljer sig åt
kunde dock ingen signifikant skillnad ses.

För att ett beteende skulle klassas som
en stereotypi skulle djuret utföra samma
rörelse minst tre gånger i följd. Under
beteendeobservationerna sågs relativt
många tendenser till stereotypier, dvs att
minkarna utförde stereotypiliknande
beteenden men att de inte utförde rörel-
serna tre gånger i följd. Dessa tendenser
sågs framför allt i behandling 1.

DISKUSSION
Frekvensen utförda stereotypier var
generellt sett låg i studien. Anledningen
till detta är troligtvis tidsperioden på
året som minkarna studerades. Även
tidigare studier har visat att stereotypier
inte är så vanliga under tillväxtperioden
jämfört med vinterhalvåret (5, 11).

Det var en statistiskt signifikant skill-
nad i frekvensen utförda stereotypier
mellan de olika behandlingarna. Parvisa
tester kunde dock inte urskilja vilken
behandling som skiljde sig åt. Anled -
ningen till detta är troligtvis att det är ett
för lågt antal registrerade stereotypier i
den grupp som skiljde sig från de andra.
Utifrån de observationer som gjordes
kunde man dock se tecken på att fler
minkvalpar i behandling 1, dvs standard -
burarna med två minkvalpar, utförde
stereotypa beteenden jämfört med min-
karna i behandling 2–4, dvs de berikade
burarna. Detta stödjer tidigare studier
som visat att berikning av burmiljön
leder till en minskad frekvens stereo -
ty pier (8).

I studien registrerades beteendet som
stereotypt om det upprepades minst tre
gånger i följd. Under observationen sågs
många tendenser till stereotypier som på
grund av detta kriterium inte registrera-

des. Dessa tendenser skulle troligtvis ha
utvecklats till riktiga stereotypier senare
om minkvalparna behölls för avel och
tendenserna är därför ett viktigt obser-
vandum.

Studien utfördes på minkvalpar, vilka
generellt sett utför färre stereotypa bete-
enden jämfört med vuxna minkar. En
svensk studie (1) som undersökte om
berikning kunde minska stereotypier på
vuxna honminkar under vinterhalvåret
kunde visa att stereotypa beteenden
utfördes mellan 9,9 och 11,8 procent av
den observerade tiden. Studien använde
berikning i form av näthylla, plastcylin-
der, boll eller alla dessa berikningsformer
ihop. Resultaten visade att berikningen
inte var tillräcklig för att minska eller
avbryta de stereotypa beteenden som
redan utvecklats när minkarna hölls i
standardburar under perioden före stu-
diens start. 

SLUTSATS
Den aktuella studien kunde visa att etage-
burar med hyllor, etageburar med hyllor
och plastcylinder samt etageburar med
hyllor med fyra valpar istället för två

ledde till färre stereotypier jämfört med
standardburar. 

Studiens resultat visade att relativt
enkla former av berikning minskar mink -
valpars stereotypier, vilket innebär att
valparnas välfärd förbättras (Figur 5).
Detta talar för att minkfarmar på ett
enkelt och inte särskilt kostsamt sätt kan
förbättra valparnas välfärd genom att
använda olika typer av berikning. För
att avgöra vilken berikningsform som är
bäst krävs vidare studier.

SUMMARY
Behaviour of mink kits in larger en -
riched cages at different group sizes
Farmed mink often perform stereotypic
behaviours which are considered to be a
sign of reduced welfare. Previous studies
have shown that enriched cages can
reduce the frequency of performed stereo-
typies. Most studies on mink in Sweden
have been done on adults. The aim of
this study was to investigate if larger
enriched cages with two or four mink
kits reduce stereotypies in mink kits
during their growth period in compari-
son to traditional cages.

➤

FIGUR 5. Studiens resultat visade att relativt enkla former av berikning minskar mink-
valpars stereotypier, vilket innebär att valparnas välfärd förbättras.
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In the present study the behaviours of
mink kits that were kept in four diffe-
rent treatments at a private mink farm
were recorded. Traditional cages with
two mink kits were used as a reference
and the other treatments consisted of
larger cages with shelves with two kits,
larger cages with shelves and a plastic
cylinder with two kits, and larger cages
with shelves with four kits. The beha-
viours were recorded by one-zero scan
sampling with 10-second intervals.

The results showed a statistically sig-
nificant difference in the frequency of
stereotypies between the different treat-
ments. The mink kits that were kept in
traditional cages performed more stereo-
typies than the ones that were kept in
enriched cages.

The conclusion of this study was that
mink kits utilize enrichments to a large
extent, which can be the explanation to
the significant difference in the frequency
of performed stereotypies in the diffe-
rent treatments. Further studies that can
show how this kind of early enrichments
affects the frequency of performed stereo-
typies in adult minks during the bree-
ding period are needed.
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Korrekt identifiering av Staphylo -
coccus aureus är en viktig del av
diagnostiken vid mastit hos mjölkkor.
På laboratorium används vanligtvis
hemolys på nötblodagar och/eller
koagulastest som referensmetod.
Den senare metoden lämpar sig
dock inte för bruk på ”fältlabora  -
toriet”. Ibland används istället 
agg lutinationstest, framtagna för
humant bruk. Syftet med studien 
var att undersöka hur bra tre 
kommersiella agglutinationstest
fungerar vid identifiering av svenska
S aureus-stammar isolerade från
bovin klinisk mastit.

INLEDNING
Staphylococcus aureus är det vanligaste
bakteriefyndet vid juverinflammation
hos svenska mjölkkor (2). Bakterien är
smittsam och kan orsaka stora problem i
drabbade besättningar. För att hindra
smittspridning inom och mellan besätt-
ningar är det viktigt att identifiera infek-
terade kor genom att ta mjölkprov för
bakteriologisk undersökning. 

På SVAs mastitlaboratorium identi -
fie ras S aureus i första hand genom att
under söka bakteriekoloniernas utseende
och förekomst av hemolys runt kolo -
nierna på nötblodagar (Figur 1). I typiska
fall ses dubbla hemolyszoner (en inre
klar zon (alfatoxinzon) och en yttre
grum lig zon (betatoxinzon) men ibland
ses enbart en klar hemolys eller ingen
hemolys. I de senare fallen eller om hemo-
lysen är svårbedömd görs koagulastest för

att undersöka om det rör sig om koagulas -
positiva (S aureus) eller koagulas negativa
(KNS) stafylokocker (Figur 2). Ett
sådant test tar 24 timmar att genomföra
och lämpar sig inte för fältmässiga labo-
ratorier som t ex på veterinärstationer. 

På en del håll i landet används istället
agglutinationstest för snabb (<1 minut)
identifiering av S aureus i de fall koloni-
morfologi och förekomst av hemolys
inte ger tillräcklig information. Dessa

agglutinationstest innehåller färgade
latexpartiklar täckta med antikroppar
mot ytproteiner hos S aureus. När par-
tiklarna kommer i kontakt med bakterie -
material sker en agglutination vilket
leder till att latexpartiklarna bildar
klumpar eller flockor som kan ses med
blotta ögat. Dessa agglutinationstest är
dock framtagna för undersökning av
humana stafylokocker och har vid
utländska undersökningar av isolat från

KARIN PERSSON WALLER, leg veterinär, VMD, docent, adj professor, statsveterinär,
SUSANNE ANDRÉ, BMA, sektionschef, KATARINA JÄRNEVI, BMA-student och

HELLE ERICSSON UNNERSTAD, leg veterinär, VMD, laboratorieveterinär*

Agglutinationstest för identifiering av 
S aureus vid mastit

❘❙❚ vetenskap

FIGUR 1. Växt av Staphylococcus aureus (till vänster) med typiska dubbla hemolyszoner
samt växt av koagulasnegativ stafylokock (till höger) utan hemolys. 
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bovin mastit (1, 6) resulterat i sämre
sensitivitet och specificitet än vid under-
sökning av humana isolat (3, 5) (Tabell
1). Motsvarande undersökningar av
bovina isolat har inte gjorts i Sverige.
Syftet med studien var därför att utvär-
dera tre i landet förekommande kom-
mersiella agglutinationstest för identifie -
ring av S aureus. Utvärderingen gjordes
med stafylokockstammar isolerade från
svenska fall av bovin klinisk mastit.  

MATERIAL OCH METODER
Totalt ingick 248 bakterieisolat som
karakteriserats som stafylokocker (189 
S aureus och 59 KNS) i samband med
en svensk nationell studie av mikrobiell

etiologi vid klinisk mastit hos mjölkkor
utförd 2002/2003 (2). I det här presen-
terade materialet ingick maximalt ett
isolat av S aureus eller KNS per gård. 

Alla isolat odlades på nötblodagar
(37°C under 16–24 timmar) och bakte-
riekolonierna undersöktes avseende
hemolys och koagulasreaktion (rörtest).
Isolat med dubbel hemolyszon eller
positivt koagulastest bedömdes som S
aureus medan övriga isolat bedömdes
som KNS. Eftersom vissa S aureus kan
vara negativa i koagulastestet undersök-
tes ett urval (n=128) av isolaten även
avseende förekomst av koagulasgenen
coa med en PCR-metod som är specifik
för S aureus (4). 

Alla isolat undersöktes också med tre
agglutinationstest, Dryspot Staphytect
Plus (Oxoid Ltd, Storbritannien), Slidex
Staph Plus (bioMérieux, Frankrike) och
Staphaurex Plus (Remel Europe Ltd,
Storbritannien). Testerna användes en ligt
instruktion från tillverkarna. 

Agglutinationstesterna jämfördes med
resultaten från hemolys/koagulastest ge -
nom uträkning av testernas sensiti vitet
och specificitet. På samma sätt jämför-
des resultaten från hemolys/koagulastest
samt agglutinationstester med resultaten
från undersökningen av coa-genen. 

RESULTAT OCH DISKUSSION
Sensitivitet (dvs andelen av sant positiva
prover som testet detekterar som posi -
tiva) och specificitet (dvs andelen av sant
negativa prover som testet detekterar
som negativa) för de tre agglutinations -
testerna i jämförelse med referensmeto-
den när alla isolat inkluderades ges i
Tabell 2. Resultaten visar att sensitivi -
teten var högst för Dryspot Staphytect
Plus följt av Slidex Staph Plus och
Staphaurex Plus, vilket innebär att an -
delen falskt negativa prov var lägst för
Dryspot Staphytect Plus. Det motsatta
var fallet då det gäller testernas specificitet
dvs Dryspot Staphytect Plus hade en
högre andel falskt positiva prov jämfört
med de övriga. 

Användning av agglutinationstest är
dock främst aktuell i fall med endast klar
hemolys eller ingen hemolys på blodagar.
Totalt fanns 153 sådana isolat (94 S aureus
och 59 KNS). Tabell 2 visar att agglu -
tinationstesternas sensitivitet var högre
och mer likartad mellan testerna för
dessa isolat jämfört med när alla isolat
inkluderades. Specificiteten var dock
något sämre och återigen gav Dryspot
Staphytect Plus högst andel falskt positiva
prov.    

Sensitiviteten och specificiteten för
Dryspot Staphytect Plus och Slidex
Staph Plus var högre respektive lägre än
i tidigare studier av bovina isolat (1, 6,
Tabell 1). Vi har inte kunnat hitta någon
motsvarande studie för Staphaurex Plus.
Vår studie visade på något lägre sensiti-
vitet och klart lägre specificitet jämfört
med undersökningar av humana isolat
(3, 5, Tabell 1). 

I denna studie användes förekomst av

➤

FIGUR 2. Positiv (övre röret) och negativ (nedre röret) koagulasreaktion.
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Tabell 1. SENSITIVITET (SE, PROCENT) OCH SPECIFICITET (SP, PROCENT) FÖR TRE AGGLUTINATIONSTEST FÖR

IDENTIFIERING AV S AUREUS ENLIGT TIDIGARE STUDIER AV HUMANA OCH BOVINA STAFYLOKOCKISOLAT. 

Referenser Ursprung Dryspot Slidex Staphaurex
Staphytect Staph Plus

Plus Plus

Se% Sp% Se% Sp% Se% Sp%

van Griethuysen och 
medarbetare (3) Humana - - 98,2 98,9 98,2 96,2

Weist och 
medarbetare (5) Humana 100 91,3 95,6 99,1 95,6 98,0

Boerlin och 
medarbetare (1) Bovin mastit - - 62,7 97,6 - -

Zschöck och 
medarbetare (6) Bovin mastit 75,6 83,0 77,8 84,4 - -
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dubbelhemolys eller positivt koagulas-
test som referensmetod för identifiering
av S aureus, vilket är i linje med gängse
rekommendation. Alla stammar av S
aureus bär på en koagulasgen, coa, men
hos ca en till två procent av stammarna
uttrycks inte genen vilket innebär en
risk att dessa stammar felaktigt bedöms
som KNS. När hemolys/koagulastest
och agglutinationstester jämfördes mot
resultaten för PCR-analys av coa-genen
hade hemolys/koagulastestet högst sensi -
tivitet och specificitet när alla isolat
inkluderades (Tabell 3). Koagulastestet
hade även det totalt bästa resultatet när
enbart isolat med klar hemolys eller
ingen hemolys ingick (Tabell 3).    

Sensitivitet och specificitet
Ju lägre sensitiviteten är för ett test desto
fler prov bedöms som falskt negativa. I
detta fall innebär det att kor infekterade
med S aureus inte upptäcks, vilket ökar
risken att S aureus sprids i besättningen.
Enligt Zschöck och medarbetare (6) för-
klaras den lägre sensitiviteten för bovina
jämfört med humana isolat av att agglu-

tinationstesterna inte detekterar atypiska
S aureus-stammar som är defekta avseende
clumping factor, protein A eller vissa
kapseltyper. Sådana stammar är inte
ovanliga vid bovin mastit. 

En låg specificitet innebär att fler
prov bedöms som falskt positiva (Figur
3). Ett sådant resultat kan leda till att kor
slås ut i onödan vilket innebär en extra
kostnad för djurägaren utan att resultera
i avsedd effekt. Enligt tillverkarna kan
vissa KNS-species, t ex S haemolyticus, 
S hyicus, S saprophyticus och S xylosus,
som alla har identifierats i Sverige, orsaka
falskt positiv reaktion i agglutinations -
test. I vårt material återfanns bland annat
S chromogenes, S haemolyticus, S hyicus, 
S lentus och S simulans bland isolat som
gav falskt positiva resultat. Även andra
species än stafylokocker, t ex entero-
kocker och Escherichia coli, kan ge posi-
tiv reaktion men detta gäller framför allt
om man agglutinerar längre än rekom-
menderad tid. Vid mastitlaboratoriet
undersöktes 36 kontrollstammar från tolv
andra species med Dryspot Staphytect
Plus och alla var negativa om avläsningen

gjordes inom 20 sekunder enligt anvis-
ning (opublicerade data). Bakteriekolo -
nier som växt på salt-mannitolagar kan
också leda till ospecifik agglutination.
Även användning av gamla kolonier (>36
timmar) ökar risken för ospecifik agglu-
tination.

Undvik felaktiga resultat
För att undvika felaktigt resultat är det
viktigt att endast bakteriekolonier med
stafylokockmorfologi testas med aggluti-
nation. Ett observandum är att även
enterokocker kan ge gult omslag på salt-
mannitolagar. För att vara säker på att
endast stafylokocker undersöks rekom-
menderas gramfärgning och katalastest
innan eventuell agglutinationstest görs.
Det är också viktigt att det finns till-
räcklig mängd material i renkultur och
att provet inte blir kontaminerat.  

Som redan nämnts är agglutinations -
testerna relativt lätta och snabba att
genomföra men de skiljer sig något av -
seende hur lätta de är att bedöma. Enligt
vår uppfattning är Dryspot Staphytect
Plus lättast att avläsa på grund av att den
blå färgen på partiklarna gör reaktionen
tydligare. Zschöck och medarbetare (6)
fann att Slidex Staph Plus var svårare att
avläsa än Dryspot Staphytect Plus på
grund av att den ofta gav svaga reaktioner. ➤

FIGUR 3. Positiv (övre ringen) och negativ
(nedre ringen) agglutinationsreaktion. 
En låg specificitet innebär att fler prov 
bedöms som falskt positiva.
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Tabell 2. SENSITIVITET (SE, PROCENT) OCH SPECIFICITET (SP, PROCENT) FÖR TRE AGGLUTINATIONSTEST FÖR

IDENTIFIERING AV STAPHYLOCOCCUS AUREUS VID UNDERSÖKNING AV STAFYLOKOCKISOLAT OAVSETT HEMO-
LYS (ALLA) ELLER STAFYLOKOCKISOLAT MED KLAR HEMOLYS ELLER INGEN HEMOLYS (KLAR/INGEN HEMOLYS)
ISOLERADE I SAMBAND MED BOVIN KLINISK MASTIT. REFERENSMETOD = BEDÖMNING AV HEMOLYS OCH

KOAGULAS. 

Testmetod Alla Klar/Ingen 
(n=248) hemolys (n=153)

Se% Sp% Se% Sp%

Dryspot Staphytect Plus 96,8 76,3 98,9 76,3
Slidex Staph Plus 94,7 86,4 98,9 86,4
Staphaurex Plus 91,5 89,8 96,8 89,8

Tabell 3. SENSITIVITET (SE, PROCENT) OCH SPECIFICITET (SP, PROCENT) FÖR HEMOLYS/KOAGULAS SAMT

TRE AGGLUTINATIONSTEST FÖR IDENTIFIERING AV STAPHYLOCOCCUS AUREUS VID UNDERSÖKNING AV

STAFYLOKOCKISOLAT OAVSETT HEMOLYS (ALLA) ELLER STAFYLOKOCKISOLAT MED KLAR HEMOLYS ELLER

INGEN HEMOLYS (KLAR/INGEN HEMOLYS) ISOLERADE I SAMBAND MED BOVIN KLINISK MASTIT. REFERENS -
METOD = FÖREKOMST AV COA-GENEN. 

Testmetod Alla Klar/Ingen 
(n=129) hemolys (n=81)

Se% Sp% Se% Sp%

Hemolys/koagulas 98,6 98,2 96,1 100
Dryspot Staphytect Plus 97,3 80,3 100 80,0
Slidex Staph Plus 93,1 89,3 100 89,1
Staphaurex Plus 84,9 92,8 88,5 92,7
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KONKLUSION
Resultaten tyder på att de tre undersökta
agglutinationstesterna ger en korrekt
identifiering av S aureus isolerade från
bovin mastit i de flesta fallen. Ingen av
testerna var dock optimal på grund av
en högre andel falskt negativa (3,2–
8,5%) och falskt positiva (10,2–23,7 %)
resultat jämfört med referensmetoden
hemolys/koagulas. Andelen falskt nega-
tiva prov var lägre (1,1–3,2%) om endast
isolat med klar hemolys eller ingen
hemolys på nötblodagar undersöktes
medan andelen falskt positiva prov inte
ändrades. Både andelen falskt positiva
och andelen falskt negativa resultat bör
vara så låg som möjligt för att undvika
att kor slås ut i onödan respektive att kor
infekterade med S aureus inte upptäcks.
När de tre agglutinationstesterna jäm-
fördes med varandra varierade resultaten.
Dryspot Staphytect Plus gav fler falskt
positiva resultat än Slidex Staph Plus
som i sin tur gav något fler än Staphau -

rex Plus medan motsatsen var fallet då
det gällde andelen falskt negativa prov.  

R e f e r e n s e r

1. Boerlin P, Kuhnert P, Hüssi D &
Schaellibaum M. Methods for identifica-
tion of Staphylococcus aureus isolates in
cases of bovine mastitis. J Clin Microbiol,
2003, 41, 767–771.

2. Ericsson Unnerstad H, Lindberg A,
Persson Waller K, Ekman T, Artursson A,
Nilsson-Öst M & Bengtsson B. Microbial
aetiology of acute clinical mastitis and
agent-specific risk factors. Vet Microbiol,
2009, 137, 90–97.

3. van Griethuysen A, Bes M, Etienne J,
Zbinden R & Kluytmans J. International
multicenter evaluation of latex agglu -
tination tests for identification of
Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol,
2001, 39, 86–89. 

4. Järnevi K. Use of agglutination kits for
human strains for identification of
Staphylococcus aureus isolated from
bovine mastitis. Examensarbete,
Institutionen för medicinsk biokemi och
mikrobiologi, Uppsala Universitet, 2009. 

5. Weist K, Cimbal A-K, Lecke C, Kampf G,

Rüden H & Vonberg RP. Evaluation of six
agglutination tests for Staphylococcus
aureus idenfication depending upon
local prevalence of meticillin-resistant 
S aureus (MRSA). J Med Microbiol,
2006, 55, 283–290.

6. Zschöck M, Nesseler A & Sudarwanto I.
Evaluation of six commercial identifica-
tion kits for the identification of
Staphylococcus aureus isolated from
bovine mastitis. J Appl Microbiol, 2005,
98, 450–455.

*KARIN PERSSON WALLER, leg veterinär,
VMD, docent, adj professor, statsveterinär,
Enhet för djurhälsa och antibiotikafrågor,
Statens Veterinärmedicinska Anstalt,
751 89 Uppsala.
SUSANNE ANDRÉ, BMA, sektionschef, Enhet
för bakteriologi, Statens Veterinärmedicinska
Anstalt, 751 89 Uppsala. 
KATARINA JÄRNEVI, BMA-student, Enhet för
bakteriologi, Statens Veterinärmedicinska
Anstalt, 751 89 Uppsala. 
HELLE ERICSSON UNNERSTAD, leg veterinär,
VMD, laboratorieveterinär, Enhet för djurhälsa
och antibiotikafrågor, Statens Veterinär medi -
cinska Anstalt, 751 89 Uppsala.

➤

HIPRA N O R D VA C C

SvT 12-10 final:Layout 1  10-09-19  06.35  Sida 20



Lite är känt om hälsoläget bland
svenska mjölkgetter. Antalet mjölk -
getter i Sverige uppskattas till högst
5 500 individer. En enkät skickades
till 49 mjölkgetsbönder och 22 svar
utvärderades. Frågorna rörde hur
getgården drevs och hur getägarna
upplevde hälsoläget bland sina 
getter. Svaren skilde sig mycket åt
men det vanligaste hälsoproblemet
i de undersökta besättningarna var
mastit.

Texten är ett utdrag ur Examens -
arbete 2009:5 inom veterinärpro-
grammet. Hela arbetet finns att läsa
på http://epsilon.slu.se/11325469-
ab.html.

INLEDNING
Syftet med arbetet var att få insyn i hur
svenska mjölkgetsbönder upplever hälso-
läget bland sina getter. Det finns lite
information om getter i Sverige, framför
allt om vilka hälsoproblem som före-
kommer hos mjölkgetter (Figur 1).
Getterna finns inte upptagna i något
hälsoprogram (förutom programmet mot
caprin artrit-encefalit, CAE-program-
met) eller någon kontrollorganisation
och det är svårt att få tillgång till data
om dem. Undervisningen om getter på
veterinärutbildningen är inte speciellt
omfattande och eftersom getnäringen
tycks växa kan det finnas ett intresse från
både veterinärer och bransch att kartlägga

hälsoproblem i nuläget hos de svenska
mjölkgetterna.

Getpopulationen
Det är inte helt lätt att besvara frågan
hur många getter som finns i Sverige.
Senaste räkningen av getter genomför-
des 2003 och antalet uppgavs då vara 
5 500 (12). Det framgår inte av denna
statistik hur många av dessa getter som
användes för mjölkproduktion. Antalet
företag med getter uppgick till 518
stycken 2003 enligt samma rapport,
men det framgår inte hur många av före-
tagen som ägnade sig åt mjölkproduk-

tion. Det fanns 1987 ca 3 500 mjölkgetter
i produktion, fördelat på ca 100 gårdar
(3). Tolv år senare uppskattades antalet
besättningar till 60–90 (7). Dessa siffror
kan jämföras med vårt grannland Norge
som 1999 hade ca 75 000 getter varav
drygt 50 000 mjölkgetter (4). I södra
Europa finns fortfarande länder med en
stor getpopulation, däribland Grekland
med ca 5,5 miljoner och Frankrike med
ca 1,2 miljoner (1). I Sverige är det
Jämtlands och Västernorrlands län som
har flest getbesättningar. Resten av
besättningarna är sedan ganska jämnt
fördelade över landet.
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FIGUR 1. Det finns dåligt med information om getter i Sverige, framför allt om vilka
hälsoproblem som förekommer hos mjölkgetter.
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Gethälsovård
I inledningen till Kalle Hammarbergs
”Något om getternas hälsovård och
sjukdomar” från 1980 står det att det
saknas organiserad gethälsovård i
Sverige. Idag finns det fortfarande ingen
sådan. 

Svenska Djurhälsovården startade
2000 en gethälsovård på prov, där bland
annat koccidios och fotskabb påvisades
(10). Försöket med gethälsovården rann
ut i sanden efter en tid. De drivande i
projektet upplevde att det var svårt att
nå ut till djurägarna eftersom det sak -
nades en tydlig paraplyorganisation för
getmjölksproducenter (Åsa Lindqvist,
personligt meddelande 2008). Ett par år
tidigare (1998) hade ett kontrollpro-
gram för CAE startats. Utifrån provtag-
ning och sanering tilldelades getbesätt-
ningarna olika CAE-status. Från början

var 22 av de estimerade 60–90 mjölk -
getsbesättningarna anslutna, och aktiva
på så vis att de kontrollerade och/eller
sanerade sina besättningar (7). CAE-
programmet var subventionerat med
statliga medel men bidraget upphörde
efter ett par år och kontrollprogrammet
blev aldrig officiellt (Göran Karlsson,
personligt meddelande 2008). År 2001
hade 28 besättningar sanerats för CAE
men hos sju av dessa hade viruset påträf-
fats igen trots att killingarna fötts upp på
smittfri komjölk (10). I dagsläget är 20–
25 besättningar med i det inofficiella
CAE-programmet. 

Getkontroll
Svenska getavelsförbundet bildades på
1970-talet och hade 150 medlemmar tio
år senare. Förbundet var vilande 2002
men hade då för avsikt att återuppta

verksamheten för att bli en ren avelsföre -
ning. Så skedde inte utan förbundet är
fortfarande 2010 vilande och getupp -
födarna ”famlar i blindo efter veterinär
hjälp” (Ann Klensmeden, Åsbergets get-
gård, personligt meddelande 2010).

Svensk Mjölk slutade med härstam-
nings- och avkastningskontroll för getter
2005. Fåravelsförbundet tillfrågades av
Jordbruksverket om de kunde överta
getkontrollen (8). Sedan 2006 har Jämt -
lands läns semin och bockavelsförening
ett härstamningsregister med 3 000 get-
ter (Helen Sjölund, personligt medde-
lande 2008). Registret är godkänt av
Jordbruksverket och för EU-stöd för
hållande av utrotningshotad ras (svensk
lantras, göingeget, jämtget och lappget)
krävs att getterna finns i ett sådant regis-
ter (Figur 2).

Läkemedel för get
Som veterinär kan man uppleva sig ha
något bakbundna händer vid behand-
ling av getter, eftersom det finns väldigt
få läkemedel godkända för detta djur -
slag. I Fass vet 2008 finns bara tre olika
läkemedel godkända till get: ett antibio-
tikum, ett vaccin mot rabies och ett
lokal anestetikum. Om inget av dessa tre
passar den sjukdom veterinären står
inför får kaskadprincipen tillämpas,
alternativt får veterinären skaffa licens
för något preparat från annat land som
har indikation för get. Det finns dock
ett licensvaccin, Miloxan, på SVA som
är godkänt för get. Miloxan ger skydd
mot Clostridium perfringens B-D samt
vissa andra clostridier, däribland C tetani
(Kerstin de Verdier, personligt medde-
lande 2008). Tillverkarna av detta vaccin
avråder från att vaccinera getter under
dräktigheten. 

Gällande avmaskningsmedel till get
finns i skrivande stund inga preparat i
Fass vet. I Jordbruksverkets ”Rapport
över djurläkemedelsanvändning för år
2007” redovisas endast en liten mängd
antiparasitära medel till get. Substans -
grupperna är benzimidazoler, pyretriner/
pyretroider samt avermektiner. Substan -
ser mot ektoparasiter som klassas som
bekämpningsmedel finns inte med i
denna rapport. Bland övriga läkemedel
kan man se att det för det året såldes 
1 050 doser vaccin mot clostridios. De
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FIGUR 2. Jämtget, en utrotningshotad ras. För att få EU-stöd för hållande av utrotnings -
hotad ras krävs att getterna bokförs i ett godkänt register.
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antibiotika som såldes för användning
till get var framför allt sulfonamider/tri-
metoprimer och penicillin men även en
liten del aminoglykosider, tetracykliner,
fluorokinoloner, makrolider/linkosami-
der samt aminopenicilliner. Bland övriga
läkemedel som sålts för användning på
get ses oxytocin i en modest mängd.

Inrapporterade sjukdomar
Bland de sjukdomar som kan drabba 
get är några rapporteringsskyldiga, däri -
bland CAE, listerios och skabb. 2006
rapporterades 22 fall av CAE, två fall 
av listerios och ett fall av skabb. 2007
rapporterades 14 fall av CAE, jämnt för-
delat över länen i Sverige. 2008 visade
statistiken sex fall av CAE, två fall av
listerios och ett fall av lymfom (Jord bruks -
verket, statistik över primärfall av anmäl-
ningspliktiga djursjukdomar, 2006–
2008). SVA har konfirmerat fyra fall av
Corynebacterium pseudotuberculosis hos
get mellan 1992–2008, varav det senaste
i oktober 2008 (Kerstin de Verdier, per-
sonligt meddelande 2008).

MATERIAL OCH METODER
En enkät utformades och skickades i
september 2008 ut till 49 gårdar med
mjölkgetter. Adresser till getgårdar söktes
genom sökmotorer på Internet, i tryck -
sakerna Smaklust och Lantmat, via livs-
medelsverkets förteckning över mjölk-
och mjölkproduktanläggningar samt
genom personliga kontakter. Från denna
lista av ca 55 mjölkgetsgårdar valdes 49
ut för att medverka i undersökningen.
Av de 49 svarade 27, men endast 22
enkäter kunde användas i sammanställ-
ningen på grund av att fem svarande
inte längre hade några getter. Urvals kri -
terier för deltagande i undersökningen
bestod i att man vid den tidpunkt man

fick enkäten skulle ha en getbesättning
som man höll för mjölkproduktion och
att man minst hade tio getter på gården.
Enkäten var utformad i två delar, där en
del förväntades beskriva getgården och
en del rörde hälsoläget bland getterna.
Frågorna var blandat kryssalternativ och
fritextsvar. Djurägarna kunde välja att
svara anonymt på enkäten.

RESULTAT
De viktigaste resultaten visas i Tabell 1–3

och Figur 3–7. I examensarbetet (http://
epsi lon.slu.se/11325469-ab.html) redo-
visas och diskuteras alla resultat i studien.

DISKUSSION
Syftet med undersökningen var att ge en
inblick i hur svenska mjölkgetsbönder
upplever hälsoläget hos sina getter och
att beskriva hur den genomsnittliga get-
gården ser ut och sköts år 2008. För att
få en säkrare bild av detta hade jag
behövt besöka fler gårdar och gjort mer
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Tabell 1. BESÄTTNINGSSTORLEK ANGIVET I MEDEL-, MINIMI- OCH MAXIMI -
VÄRDEN.

Medel Min Max

Antal hongetter >1år 51,3 9 175
Antal bockar 2,1 0 10
Antal rekryteringsdjur 15,8 0 60
Totalt antal getter 69 21 245

Tabell 3. JÄMFÖRELSE AV HUR MÅNGA BESÄTTNINGAR SOM UPPLEVT VISSA SPECIFIKA SJUKDOMSTILLSTÅND

AV LIKARTAD BETYDELSE, 1975–76 (9) OCH 2008 (FÖRELIGGANDE STUDIE).

Sjukdom 1975–76, 2008,  
frekvens frekvens

Mastit 78 % (21/27) 82 % (18/22)
Böldsjuka/bölder 78 % (21/27) 55 % (12/22)
Ohyra/parasiter 63 % (17/27) 18 %   (4/22)
Hosta/lunglidande 52 % (14/27) 18 %   (4/22)
Acetonemi/foderleda 56 % (15/27) 45 % (10/22)
Listerios 37 % (10/27) 9 %   (2/22)

Tabell 2. PLANERAD FÖRÄNDRING AV PRODUKTIONEN.

Antal gårdar %

Ingen omfattande förändring 14 63
Utökning 3 14
Minskning 2 9
Avveckling 2 9
Vill bli mer extensiv 1 4,5
Inget svar 1 4,5

FIGUR 3. Genomsnittlig mjölkavkastning per get och dygn.
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omfattande utfrågningar. Ett annat per-
spektiv kunde ha varit att kontakta vete-
rinärer i områden med getgårdar. En
jämförelse med hälsoläget i Norge
kunde också ha gjorts eftersom där finns
fler getter än i Sverige. 

Vad som är slående med enkätsvaren
är att getskötseln är varierande. Even -
tuellt kan en förklaring vara att det finns
så lite modern litteratur om getter på
svenska. Det gäller såväl veterinärmedi-
cin som getskötsel. Detta har även på -
pekats av de flesta getägarna i enkäten.
Getnäringen i Sverige skulle ha stor nytta
av ny litteratur. Om detta inte går att
ordna genom en svensk författarinsats,
kan man rikta blickarna mot norsk get-
litteratur och t ex göra en översättning
av Geiteboka (4) med tillägg för speci -
fika svenska förhållanden.

Jämförelser mellan en inventering
1975–76 av getskötseln på 30 gårdar (9)
och föreliggande undersökning visar
skillnader mellan gethållningen under
1970-talet och 30 år senare. 1976 avhor-
nade fyra av 30 (13 %) besättningar sina
getter och den siffran har idag ökat till
sex av 22 (27 %) besättningar. Använd -
ningen av soja som kraftfoder har mins-
kat, fem av tio uppgav 1976 att de
använde soja, medan dagens siffra bara

24 N U M M E R  12 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤

FIGUR 4. Faktorer för val av rekryteringsdjur – antal gårdar som angivit en viss faktor.

FIGUR 5. Antal veterinärbesök (gällande getterna) på gården/år.

FIGUR 6. Utslagningsorsaker i de 22 getbesätt-
ningar som svarat på enkäten. FIGUR 7. Förekomst av de vanligaste sjukdomstillstånden i besättningarna.
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är en av 22. Mjölkavkastningen har ökat
under perioden. Ett anmärkningsvärt
resultat 2008 är att på den gård som
uppger att de aldrig ger kraftfoder mjöl-
kar getterna ändå runt medelavkastning
per get och dygn.

Ingen av de 22 getbönderna som till-
frågades 2008 använder sig av semin. I
en enkät som skickades ut till getägare
1986 (5) svarade två av 19 att de använde
sig av semin. Hallander (5) påtalar och
diskuterar risken för svåra inavelspro-
blem som kan uppstå med semin i en så
liten population som den svenska lant -
rasgeten. Fördelar med semin är bland
annat möjligheten att testa bockens
spermakvalitet och göra avkommepröv-
ningar av bockar, minskning av smittris-
ken och enklare distribution av sperma.

Att bocken är en viktig del av besätt-
ningen har verifierats av enkätsvaren
genom att besättningar drabbats av
missbildade foster, omlöp och tomma
getter när bockar kan ha varit felande
(Figur 8). Spermiostas är en av de vikti-
gaste orsakerna till ofruktsamhet hos
bockar. Bockar med detta tillstånd visar
en normal betäckningslust men har en
nedsatt fertilitet och kan slutligen bli
helt infertila, alternativt är redan infertila
från födseln (2).

Ingen av getägarna i föreliggande
under sökning har nämnt tvekönighet
som ett problem. Tvekönighet/inter -
sexua lism är annars vanligare hos get än
hos andra husdjur (2). På 1970-talet
uppgavs att tvekönighet hade förekom-
mit i de flesta besättningarna och man
undvek att korsa kullig honget med kul-
lig bock (9). Det finns ett väl känt och
väl studerat genetiskt samband mellan
kullighet och intersexuallitet inom väst -
europeiska getraser. Man kan undvika
att få intersexuella getter, som är sterila,
genom att se till att den ena föräldern
alltid är född med horn (11).

I min undersökning har mastit före-
kommit på 18 av 22 gårdar, och därige-
nom är det en av de vanligaste sjukdo-
marna. Kanske mer anmärkningsvärt är
att ingen get alls har haft mastit i fyra 
av besättningarna. Alla getgårdar rekom-
menderas att använda CMT-vätska och
mjölkpaddel för att kunna upptäcka/
utesluta mastiter (Ylva Persson, person-
ligt meddelande 2008). Ingen gård har

nämnt fotröta eller munskorv (orf ).
Eventuellt kan en besättning som redo-
visade blåsor på juvren ha varit drabbad
av munskorv. Många av gårdarna redo-
visar getter med bölder, men där finns
ingen information om vilka etiologiska
agens som förekommer. Antalet besätt-
ningar med lusangrepp verkar vara för-
hållandevis lågt. 

På 1970-talet (9) ansåg getägarna att
de vanligaste sjukdomarna var mastit,
böldsjuka, ohyra, acetonemi, hosta,
trum sjuka, killingdiarré och juverbrand.
Mindre vanliga sjukdomar var rakitis,
pares, muskeldegeneration, ledinflamma-
tion och lunginflammation. I Tabell 3
jämförs resultaten från 1970-talet och

2008. Det som ändrats minst är fre-
kvensen av mastit, som stigit från 78
procent till 86 procent drabbade besätt-
ningar. Den största förändringen ses för
ohyra/parasiter, som har sjunkit från 63
procent till 18 procent. Den neurolo -
giska formen av CAE beskrevs första
gången 1974 som ”virusbetingad leuko-
encefalomyelit” och viruset isolerades
först 1980 (från ett artritfall) (11). 

Sammanfattningsvis kan sägas att de
svenska mjölkgetterna framstår som
tämligen friska men att mycket skulle
kunna göras för att optimera gethåll-
ningen. Det behövs en bra och tydlig
paraplyorganisation som tillvaratar get -
ägarnas intressen och önskemål och gör
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FIGUR 8. Att bocken är en viktig del av besättningen har verifierats av enkätsvaren genom
att besättningar drabbats av reproduktionsproblem när bockar varit felande.
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➤ det möjligt att samverka utåt. Då skulle
en starkare satsning kunna göras på get-
ter: litteratur, hälsoprogram, forskning,
subventioner, marknader för mjölk, ost,
kött och skinn. 

Getbönder i alla län – förenen eder!

SUMMARY
Animal production and health pro-
blems in Swedish milk goat herds 2008
Little is known about the health situa-
tion amongst Swedish dairy goats. The
population of Swedish dairy goats can
only be estimated, and that number is
somewhere between 3 500–5 500 indi -
viduals. A questionnaire was sent to 
49 dairy goat farmers and 22 answers
were evaluated in this study. The 
questions involved how the farm was
run and the farmers’ experience of the
health situation among their goats. The
answers were highly diverse and more

studies will have to be done to learn
more about the health situation among
Swedish dairy goats. According to the
answers from the questionnaire the most
common disease amongst Swedish dairy
goats is mastitis.
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279828 KRUUSE Rehab hundtäcke Redog, softshell. Str. 42cm
279829 KRUUSE Rehab hundtäcke Redog till tax, softshell. Str. 46cm

Designed by ReDog of Sweden
TM

ReHab

Servicehund i arbete 
Jag har arbetat som hundförare i nästan 24 år. Min kollega är en 3 ½ år 
gammal Rottweiler som heter Morris. Vi arbetar 12-timmars skift tillsammans 
och i ett skift hoppar Morris ibland in och ut i bilen 60 gånger, oavsett väder 
eller säsong. För mig är det viktigt att Morris mår bra och är alert, eftersom 

jag är beroende av hans kvalité i arbetet. Med 
tidigare hundar har jag haft ett antal ryggproblem, 
vilket jag nu gör allt jag kan för att förebygga. Alla 
veterinärer jag har pratat med har förklarat hur dåligt 
det är för hunden att stanna i en kall bil för att sedan 
snabbt bli satt i arbete utomhus och därför har jag 
prövat olika hundtäcken som kan fungera för Morris i 
hans arbete. De olika jag har prövat är antingen bra i bilen 
eller utomhus i arbete men jag hade inte hittat en kombi-
nation av egenskaper jag varit nöjd med innan jag prövade 
KRUUSE ReHab Hundtäcke - Designed by ReDog of Sweden™. 

Den första gången jag kom i kontakt med täcket var jag skeptisk men jag tyckte att det var värt 
att pröva eftersom jag inte var nöjd med andra täcken heller. Jag märkte fort att det var mjukt och lätt. 
Jag behövde aldrig ta av och sätta på det eftersom han inte hindrades av att bära täcket och han var alltid varm och redo att rycka 
ut. Vid regn och snö behöver jag inte oroa mig om att han är kall och stel. Med täcket på är han alltid redo. 
Jag garanterar att täcket uppfyller mina krav som hundförare!

Anders Thoren , hundförare

WWW.KRUUSE.COM   08-85 02 00
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MISSTANKE OM BLUETONGUE 
Misstanke om bluetongue uppstod i mitten av
augusti i en besättning i Västra Götaland. En
ko hade dött och ytterligare en var sjuk. Först
diskuterades mjältbrand men detta avfärdades
på grund av otypiska symtom och ingen tänk-
bar smittkälla. Symtomen bedömdes vid när-
mare undersökning kunna vara orsakade av
bluetonguevirus (feber, tårflöde, små erosioner
i munhålan och rodnad nosspegel). Efter PCR-
undersökning på SVA kunde dock misstanken
avfärdas.

IDEGRANSFÖRGIFTNING
Plötsliga dödsfall hos ett flertal betesdjur note-
rades i en större besättning i Västsverige i slutet
av augusti. Det framkom att idegran lagts ut på
betet och detta sågs som den huvudsakliga
misstanken. Ingen indikation om epizootisjuk-
dom förelåg baserat på övrig information.
Idegransförgiftning ger plötsliga dödsfall utan
föregående symtom genom att giftet, en alka -
loid, verkar direkt på hjärtat. Andnöd, muskel-
darrningar, hypotermi kan föregå döden. Vid
obduktion konstaterades idegransförgiftning. 

SVINPESTMISSTANKE
Två treveckors grisar inkom till SVA för
obduktion på grund av plötslig död utan före-

gående symtom. Vid obduktion sågs rikligt
med petekiella blödningar varför klassisk (CSF)
och afrikansk svinpest (ASF) inte kunde uteslu-

❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln rapporterar denna gång om ett antal miss-

tankar om olika smittsamma djursjukdomar, som alla

kunde avskrivas efter laboratorieundersökning. Dessutom beskrivs ett fall av ide-

gransförgiftning hos nöt. Epizteln är ett samarbete mellan Statens Veterinärme-

dicinska Anstalt (SVA) och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd

av Helena Ohlsson, SVA och Charlotta Lindqvist, Jordbruksverket.

Plötsliga dödsfall hos ett
flertal betesdjur noterades 
i en större besättning i
Västsverige, där idegran
(bilden) sågs som den tro -
ligaste orsaken.
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tas. Vid kontakt med besättningsveterinären
framkom att inga andra tecken på sjuklighet
förelegat i besättningen sedan dessa två grisar
hade dött fyra dagar tidigare. Den kliniska bil-
den gav således ingen anledning att misstänka
förekomst av svinpest varför proverna under-
söktes utan att besättningen spärrades. Resultat
av PCR-undersökning för CSF och ASF var
negativt. Möjlig differentialdiagnos är immun-
medierad trombocytopeni, men slutlig pato -
logisk-anatomisk diagnos är i skrivande stund
ännu inte fastställd.

MISSTANKAR OM RABIES 
En veterinär tog kontakt med SVA med fråge-
ställning om rabies på en ekorre man fått in på
kliniken. Den hade hittats liggande nedanför
ett träd av några skolbarn två till tre dagar tidi-
gare, varav ett av barnen hade blivit biten vid
hantering. Ekorren hade därefter tagits om -
hand av en privatperson som nu lämnat in den
för undersökning. Den uppvisade bakdelsför-
lamning och höll ett framben i onaturlig vin-

kel. Röntgen och undersökning var utan fynd
och djuret hade inga synbara tecken på trauma.
En i personalen blev också biten. Det fanns
dock inget i anamnesen som tydde på just 
rabies: ett vilt, sjukt djur kan normalt förväntas
freda sig vid ofrivillig närkontakt med män -
niska. Ekorren avlivades och skickades in för
rabiesanalys. Utfallet var negativt. 

En vecka senare fick samma klinik in ännu
en delvis paralyserad ekorre som bitit flera. Den
avlivades och skickades in för analys och
obduktion. Rabiesanalys var negativ. Obduk -
tion avslöjade tydliga bitskador över nacke,
huvud och ländrygg som överensstämde väl
med kattbett. Inga patologiska förändringar
kunde ses på lever, mjälte, njurar, lungor eller
hjärta.

Samma vecka inkom en starkare rabiesmiss-
tanke hos en katt från Skåne med beteende -
störningar och CNS-påverkan i enlighet med
vad som ses vid rabiesinfektion. Djuret avli -
vades och undersöktes på SVA med negativt
resultat.  ■

■ ■  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.

SvT 12-10 final:Layout 1  10-09-19  06.35  Sida 28



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  12 • 2010 31

Vilken är din diagnos? – Epizootologi

FIGUR 1. En stor andel suggor började plötsligt grisa en vecka före beräknad tid. Nyfödda grisar var prematura och
överlevnaden mindre än tio procent. 

En storm av för tidiga födslar och svagfödda
grisar i en suggpoolssatellit föranledde en
besättningsutredning. Fallet är presenterat av
Erika Chenais vid Enhet för sjukdomskontroll
och smittskydd, SVA.

Suggor i suggpool
ANAMNES: Besättningen hade tagit emot två grupper
om 36 suggor vardera två veckor tidigare. Suggorna
hade tillhört samma grupp i poolens nav och hade vid
ankomst till satelliten tre veckor kvar till beräknad
grisning. Ena gruppen gick nu i en välkomstavdel-
ning och den andra var insatt i grisningsavdelningen.

I grisningsavdelningen utfodrades suggorna med blöt-
foder. I den sistnämnda gruppen började plötsligt ett
stort antal suggor grisa ungefär en vecka före beräk-
nat grisningsdatum. Nyfödda grisar var prematura
och överlevnaden mindre än tio procent (Figur 1).
De drabbade suggorna uppvisade inga sjukdomsteck-
en i övrigt. I den andra suggruppen var allt normalt.

FRÅGOR: Hur vill du gå vidare med fallet, eventuella
differentialdiagnoser?
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(MP)-kritik mot ny djur-
försökslag

❘❙❚ – EUs nya lag om djurförsök är inte 
tillräcklig för att skydda djur från onödigt
och långvarigt lidande. Det säger Carl
Schlyter, EU-parlamentariker för Miljö -
partiet och vice ordförande i parlamentets
Miljöutskott. Det är också allvarligt att 

enskilda länder inte längre har rätt att gå
före och skärpa sin lagstiftning mot djur-
försök. 

Den nya EU-lagstiftningen om djurför-
sök ersätter en gammal lag från 1986.
Den har förhandlats fram som en kompro-
miss mellan ministerrådet och parlamentet
och innehåller vissa förbättringar jämfört
med den gamla lagen, men tyvärr också
allvarliga försämringar. 

– Den försvagar principen att alternativ
till försöksdjur alltid ska användas när 

sådana finns, säger Carl Schlyter. Den 
ursprungliga avsikten att minska antalet
djurförsök på apor kommer inte heller att
uppnås på grund av kryphål i lagen. Lagen
bottnar i en traditionell syn på att djurför-
sök är bra på att förutsäga effekter hos
människor. Men allt fler nya mediciner är
specifikt anpassade till mänskliga proteiner
och reaktioner och djurförsök fungerar 
dåligt för att testa dem, menar Schlyter.

Källa: Pressmeddelande från (MP) den 
8 september. ■

❘ ❙❚ noterat
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BESÖK AV UPPTÄCKAREN SJÄLV
Till deltagarnas förtjusning inleddes kon-
 ferensen med att professor Hül phers,
porträttlikt spelad av Wilhelm Tham,
själv uppsteg ur ”de dödas rike” för att
besvara frågor om sitt arbete och förklara
mötet öppnat. Han berättade om hur
upptäckten gått till: vid obduktion av
två kaniner på Kungliga Veterinärhög -

skolan i Stockholm upptäckte han för-
ändringar i lever och mjälte hos djuren.
Grampositiva stavar påträffades och
efter odlingar och test på andra djurslag
var Listeria monocytogenes (då Bacillus
hepatis) upptäckt och beskriven. Året
efter åkte han på en bakteriologikurs på
Institut Pasteur i Frankrike och så små-
ningom blev han också professor, på den

tiden inte bara i bakteriologi utan även i
parasitologi och livsmedelshygien. Att
den bakterie han upptäckte för ett sekel
sedan fortfarande har stor betydelse
inom området livsmedelsburna pato -
gener bevisades av att inte mindre än sju
föreläsningar och hela sista dagen på
konferensen ägnades åt Listeria monocy-
togenes. En fråga kunde dock ”professor
Hülphers” inte besvara och det var hur
man skulle hitta den ursprungliga stam-
men som många förgäves sökt under
åren.

HÖG KLASS PÅ FÖRELÄSARNA
De inbjudna nordiska föreläsarna var
genomgående erfarna och skickliga
inom området. Från Finland hade che-

100-årsfirande av Listeria i Grythyttan

TEXT: CHRISTINA AROSENIUS
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Till deltagarnas förtjusning inleddes konferensen med att professor Hülphers, porträttlikt spelad av Wilhelm Tham, själv uppsteg ur 
”de dödas rike” för att besvara frågor. 
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År 1910 upptäckte veterinär Gustav Hülphers listeriabakterien och döpte den
då till Bacillus hepatis. Med anledning av detta jubileum hade Marie-Louise
Danielsson-Tham och Wilhelm Tham organiserat ett nordiskt födelsedags -
firande i form av ett tredagarsmöte om livsmedelsburna patogener. Mötet gick
av stapeln på Måltidens hus i Grythyttan där de ca 35 deltagarna bjöds både
vetenskaplig och kulinarisk spis i en familjär och livsmedelsanpassad miljö.
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fen för avdelningen Livsmedelshygien
och Miljöhälsa på veterinärfakulteten,
Hannu Korkeala, tagit med sig i stort
sett hela sin avdelning och alla dokto-
rander för att redovisa den forskning
som pågår. Förutom finska doktorander
fanns även Kina, Turkiet och Lettland
representerade i gruppen och man redo-
visade forskning på Clostridium botuli-
num, Clostridium tyrobutyricum och
Yersinia. Från Danmark kom Tine Hald
som leder en grupp i epidemiologi och
riskmodellering på National Food
Institute och deltar i flera expertpaneler
inom EU. En dansk läkare, Peter
Gerner-Smidt, som numera är chef för
laboratoriet för gastrointestinala sjuk -
domar på CDC i USA hörde också till
föreläsarna. Från Norge deltog bland
andra Per Einar Granum, professor i livs-
medelssäkerhet och chef för Centre for
Food Safety samt Semir Loncarevic som
forskar på National Veterinary Institute i
Oslo. Situationen på Island redovisades

av Eyjólfur Reynisson från Matis-Ice lan -
dic Food och från Sverige föreläste Ivar
Vågsholm och Eva Olsson Engvall samt
Jonas Blomberg, professor i klinisk viro-
logi vid Uppsala Universitet, förutom
arrangörerna själva.  

BREDD I PROGRAMMET
Föreläsningarna bjöd på allt från det
senaste inom bakteriernas genetik till
rapporter om matförgiftningsutbrott
och utvärderingar av sådana. 

Första dagen inleddes med Tine Hald
som talade om salmonella och dess
infektionskällor. Här överförs infektio-
nen oftast via födoämnen, antingen från
symtomlösa humana bärare eller från
animalieprodukter, i västvärlden vanli-
gen färska ägg och kött. I u-länder är
också vatten och grönsaker stora smitt-
källor förutom den humana kontakten.
Inom EU är salmonella nummer två på
listan över livsmedelsburen smitta,
endast överträffad av campylobakter.
Rapporteringen är dock svår att jämföra
mellan länderna och det föreligger säker-
ligen en stor underrapportering. Trots
omfattande insatser för att förhindra
och kontrollera salmonellasmitta i livs-
medel fortsätter siffrorna för utbrott att
vara höga. 

Efter salmonella övergick program-
met till clostridierna som redovisades i
fem föredrag från den finska gruppen.
Miia Lindström konstaterade att botuli-
numförgiftning är vanlig inom EU men
mer sällsynt i Norden. Ett undantag är
Norge med många fall som alla kan här-
ledas till en inhemsk fiskrätt som tillagas
vid jul. Tråkiga fall är också spädbarn
som får i sig botulinumsporer via
honung. Den outvecklade bakteriefloran
i deras tarm klarar inte av att hålla spo-
rerna stången utan de växer ut, vilket är
vanligt i USA. Sjukdomen orsakas av ett
neurotoxin som bakterien producerar
och diagnostiken är svår och tidsödande,
den klassiska mustesten är fortfarande
bäst. Mikrobiologiska tester är dock
under utarbetning. 

Marjo Ruusunen berättade om Clostri -
dium tyrobutyricum som orsakar pro-
blem i mjölkprodukter t ex vid fram-
ställning av ostar som Gouda, Edamer
och Emmental. Bakterien växer under
produktion av gas som gör att ostarna

”spricker” och får en obehaglig smak
och den har därför framför allt stor eko-
nomisk betydelse. Henna Söderholm
studerar de gener som påverkar Clostri -
dium botulinums köldtolerans, något
som har stor betydelse för att påverka
säkerheten i kylda varor med förlängd
hållbarhet.

MATFÖRGIFTNINGAR OCH 
PRAKTISKA ÖVNINGAR
Från Danmark redogjorde Birgitte
Smith för ett ovanligt svårhanterat ut -
brott av listerios förknippat med leve-
rans av färdiglagad mat till äldre. Alla
insjuknade var äldre och tillhörde risk-
grupper, två avled. Enda gemensamma
faktorn var nötkött som tillretts tre
veckor innan utbrottet. Man lyckades
inte isolera bakterien i köttet men i alla
färdiglagade rätter och i patienternas
kylskåp. De måltider som levererades
skulle upphettas i hemmen men troligen
gjordes det inte på rätt sätt. Denna typ
av matproduktion ökar och vikten av att
färdigrätter är fria från Listeria kan inte
nog betonas, kanske borde också det 
tillåtna gränsvärdet för Listeria i mat
sänkas för personer som har nedsatt
immunförsvar av olika anledningar?
Listeriautbrotten inom EU ökar och
Danmark har den största andelen fall. 

Första dagens sista föreläsning hölls
av Semir Loncarevic från Norge som
redogjorde för matförgiftningar orsakade
av Staphylococcus aureus. Denna toxin -
orsakade matförgiftning sätter in mycket
snabbt, inom en till sex timmar och
klingar oftast av på en till två dagar.
Mycken liten mängd toxin krävs för att
ge symtom. Även för denna bakterie är
rapporteringen ofullständig, endast de
större utbrotten rapporteras och då är de
oftast väldigt omfattande. Vid ett
utbrott i Japan drabbades t ex 13 000
personer. Inom EU rapporteras flest ut -
brott från Frankrike, Polen och Spanien.
Orsak är oftast färdiglagade proteinrika
rätter som inte hanteras korrekt vad 
gäller temperaturen. Mjölk, mjölkpro-
dukter och kött, skinka och rökt fisk är
vanliga källor men även äggprodukter,
kakor, glass och liknande är känsliga
matvaror.  

Efter dessa varnande exempel fick
konferensdeltagarna en praktisk lektion

Miia Lindström konstaterade att botuli-
numförgiftning är vanlig inom EU men
mer sällsynt i Norden.
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i livsmedelshygien när en av Grythyttans
kockar och lärare demonstrerade korrekt
sätt att stycka en färsk kyckling, både
från hygienisk och styckningsmässig syn-
 punkt. En av deltagarna inbjöds att pröva
på detta själv och Peter Gerner-Smidt
klarade av saken galant inför den när-
gångna kameran i demonstrationsköket.

E COLI OCH LIVSMEDELSBURNA
VIRUS
Dag två inleddes av Peter Gerner-Smidt
från CDC (Centers for Disease Control
and Prevention) som gjorde en överblick
över dagsläget vad gäller kunskap om
Escherichia coli och dess effekter i livs-
medel. I USA kallar man numera dessa
sjukdomsframkallande bakterier för
STEC, shigatoxinproducerande, medan
vi i Norden håller fast vid VTEC och
EHEC.  

De olika colistammarna har varierande
patologiska effekter, från mild infektion
med vattnig diarré till den fruktade for-
men HUS, hemolytiskt uremiskt syn -
drom. Denna form har hög mortalitet
och är vanligast hos små barn där ca fem
procent avlider trots intensivbehandling.
Vi vet fortfarande alltför lite om virulen-
sen hos de olika grupper av E coli-stam-
mar som finns och om smittkällorna.
Diagnosmetoderna för att skilja dem är
fortfarande ofullständiga och det finns

ett stort behov av att få fram en enkel
diagnostisk metod för att spåra de
humanpatogena stammarna i djur och i
livsmedel. Idisslare verkar vara den
huvudsakliga reservoaren men det kan
finnas fler. 

Ivar Vågsholm, professor vid SLU,
redogjorde för vad expertgruppen kom-
mit fram till då den utrett det stora
utbrottet av E coli O103 i Norge 2006.
Detta var ett av de svåraste utbrotten
någonsin av matförgiftning i Norge, tio
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En av deltagarna inbjöds att pröva att på korrekt sätt stycka en färsk kyckling och Peter Gerner-Smidt (till höger) klarade galant av saken.

Felaktiga beslut och misstag i början av det norska E coli-utbrottet 2006 ledde bland
annat till stängning av slakterier och kassation av mycket kött, berättade Ivar Vågsholm.
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barn utvecklade HUS och ett dog. En
hel del felaktiga beslut och misstag i bör-
jan av utbrottet ledde till att man initialt
beskyllde köttfärs för att vara smittkäl-
lan vilket ledde till bland annat stäng-
ning av slakterier och indragning av
mycket kött. Slutligen kom man fram
till att orsaken var kallrökta korvar av
fårkött, en traditionell rätt som tillver-
kats i Norge sedan vikingatiden, dock
numera inte med samma långa lagrings-
tid med medföljande pH-sänkning som
på vikingarnas tid.  

Jonas Blomberg från Uppsala univer-
sitet talade om livsmedelsburna virus,
vilka som finns och vad de kan ställa till
med. Här är det nästan alltid frågan om
en fekal-oral spridningsväg och vikten av
noggrann handtvätt och gärna spritan-
vändning efteråt kan inte nog betonas.
De flesta virus som orsakar matförgift-
ning är RNA-virus. De är mer variabla
än DNA-virus och försvårar därmed
diagnostiken. Man arbetar nu med att få
fram nya diagnostiska tekniker som kan
underlätta både klinisk diagnostik och
spårandet av virus i livsmedel, livsme-
delskedjan och i avloppssystem. 

DET TAR ALDRIG SLUT PÅ 
FARLIGHETER
Från Norge rapporterade Per Einar
Granum om en ökad oro för Bacillus
cereus som orsak till matförgiftningar.
Den ger sällan upphov till stora rubriker
utan förlöper ofta milt, vilket leder till
underrapportering. Den kan dock orsaka
dödsfall, är vanligt förekommande i jor-
den och miljön och sprids därför lätt till
olika slags mat. Vanligast återfinns B
cereus i grönsaker men den isoleras också
ofta från ägg, kött och mjölkprodukter.
Det finns två varianter, en som orsakar
diarréer och en som orsakar kräkningar.
Symtombredden beror på att B cereus
producerar minst tre olika typer av toxi-
ner och ca fem procent av bakterierna
kan producera båda formerna av toxin.
Bakterien formar sporer som kan över -
leva i mat vid kokning och sedan växa
till sig fort och bra i den färdigkokta
produkten, förökningstiden är så kort
som 12–13 minuter.

I Europa och USA är diarrévarianten
vanligast och i Japan kräkvarianten, tro-
ligen beroende på olika matvanor och

olika tillagningssätt. Denna bakterie är
en utmaning för livsmedelsindustrin
som ständigt producerar större mängder
färdiglagad mat och nya recept på mat
som endast upphettas lite. 

Nästa punkt på programmet hand -
lade om Yersinia. Yersinios är den tredje
vanligaste rapporteringsskyldiga zoono-
sen inom EU, berättade Riika Lauka -
kanen från Finland. Ca 50 procent av
fallen kommer från Tyskland men även
Finland har många utbrott. Matför gift -
ningar utlösta av Yersinia är ofta milda
och självläker, symtomen gör dock att 
de kan förväxlas med akut blindtarms -
inflammation. Vissa patienter kan också
ut  veckla följdsjukdomar som artrit, ure -
trit, konjunktivit och erythema nodo-
sum. Den främsta smittkällan har visat
sig vara fläskprodukter men i Finland
har man också haft flera utbrott orsakade
av färska morötter. 

Sonja Virtanen från veterinärfakulte-
ten i Helsingfors hade skickat en enkät
till 120 svinbesättningar för att hitta

eventuella skötselfaktorer som kan på -
ver ka förekomsten av Yersinia hos gri -
sarna. Vad man fann var att ekologisk
uppfödning, användande av kommunalt
vatten och inköp av foder från vissa foder-
producenter var skyddande faktorer.

BLIR MAN MATFÖRGIFTAD 
PÅ ISLAND?
Eyjólfur Reynisson berättade att antalet
rapporterade matförgiftningar på Island
är stabilt och även visat en nedåtgående
trend. Ca 1 600 fall rapporterades mel-
lan 1997 och 2007 och de flesta orsaka-
des av Salmonella och Campylobacter. På
senare tid har man också hittat virus
som orsak till livsmedelsburna sjukdoms -
fall. Mer än hälften av fallen kommer
från köttprodukter och campylobakter-
fallen ökade dramatiskt då man 1999
tog bort förbudet mot försäljning av
färsk kyckling. Man fick bukt med cam-
pylobaktersmittan genom en intensiv
hygienkampanj och positiva besättningar
fick endast sälja fruset kött (vid frysning

Carl Jan Granqvist betonade hur viktigt det är med säkra livsmedel – både till vardag och
fest. 
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dör 95 procent av bakterierna). Vad gäl-
ler salmonella är fallen i stort sett bara
importerade med undantag av ett ut -
brott 2000 från infekterad isbergssallad.
Läget är alltså betydligt bättre på Island
än i EU-länderna. Liten population och
liten marknad underlättar men god vat-
tenkvalitet och ett lämpligt klimat kan
också ha betydelse. 

SNART SLUT
Sista dagen ägnades åt Campylobacter
och Listeria, två agens som är välkända
för den svenska veterinärkåren. Många
svenska veterinärer har forskat på dem
och flera doktorsavhandlingar produce-

rats. Avslutningsföredraget hölls som sig
bör av initiativtagaren till Restaurang-
och hotellhögskolan, Carl Jan Gran qvist.
Han betonade hur viktigt det är med
säkra livsmedel – både till vardag och
fest. Allra sist skickade arrangörerna med
deltagarna en hälsning hem: ”Forskarnas
tankar, idéer och visioner ska vara som
såpbubblor, högtflygande och fria”.

SOCIALA AKTIVITETER
Som omväxling till alla vetenskapliga
föredrag och djupa diskussioner bjöds
det varje dag på minst en social aktivitet.
Bland annat var det stadsvandring i
Gryt  hyttan, som faktiskt varit stad

1641–1682, med avslutande konsert i
Grythyttans kyrka. Vidare hade den stora
Festen, konferensmiddagen, utformats
som en födelsedagshyllning till Listeria
monocytogenes. För att hedra födelsedags -
barnet hade klädsel anno 1910 anbe-
fallts.

VILL NI LÄSA DE VETENSKAPLIGA
RAPPORTERNA?
Samtliga föredrag finns samlade i ett
konferenskompendium ”Second Sym -
po sium on Food Associated Pathoges”.
Kompendiet kan beställas från liste-
ria@telia.com till en kostnad av 275 kr
inkl moms och porto.  ■
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Födelsedagsfest anno 1910. I förgrunden ”studenten” professor Peter Gerner-Smidt, CDC, Atlanta, USA. 
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• Snabba och säkra leveranser 

• Brett sortiment 

• Bästa service 
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Hunden lever farligt under
jakten 

❘❙❚ Hunden är utsatt för flera faror under
jakten, rapporterade försäkringsbolaget
Agria i ett pressmeddelande den 1 sep-
tember. Jakthunden riskerar att bli våda -
skjuten, påkörd i trafiken och skadad av
vilt när den arbetar för sin jägare. Även
dålig kondition kan skada jakthunden. 
För att undvika att jakthundar misstas för
vilt eller hamnar i skottlinjen under jakten
rekommenderar Agria markeringstäcke
eller halsband med utstående flärpar i
starka signalfärger. Det är viktigt att mar-
keringstäcket eller halsbandet är elastiskt
eller hålls ihop med kardborrband så att
hunden kan slita sig loss om den fastnar i
terrängen. Förutom risken för skadeskjut-
ning minskar starka färger och reflexer på

ett halsband eller täcke risken för att hun-
den ska bli påkörd om den passerar vägar,
påpekar Agria.

För taxen, som är en av Sveriges van -
ligaste jakthundar, beror en tredjedel av 
alla dödsfall på trafikolyckor, tågolyckor,
drunkning eller att de försvinner under
jakt, enligt Agrias statistik. Bolaget fick

rapport om sex hundar som skottskadades
under 2009. ■

Ny DV-station i Uppland  

❘❙❚ Den 9 september invigdes en ny
distriktsveterinärmottagning i Fjärdhundra,
Uppland. Personalgrupperna vid mottag-
ningarna i Enköping-Sala slås ihop och
från den 5 oktober utgår all verksamhet
från Fjärdhundra. Sammanslagningen 
innebär större tillgänglighet och ett ökat
utbud för kunder som har lantbruksdjur,
hästar och sällskapsdjur, skriver Jordbruks-
verket i ett pressmeddelande. Upptag-
ningsområdet är oförändrat och mottag -
ningen i Sala behålls som filial.

– Nya moderna lokaler ger oss bättre
möjligheter att bedriva vår smådjursmot-
tagning och i den nya stordjursmottag-
ningen kan vi ta emot lantbruksdjur och
hästar, säger klinikchef Anna-Lena Hell -
qvist. Vi kommer också att kunna anordna
djurägarträffar och temakvällar. ■

❘ ❙❚ noterat

Det händer lätt att jakthundar misstas för
vilt eller hamnar i skottlinjen under jakten. 
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VETENSKAPLIG UNDERVISNING 

ELLER FORSKNING OM SJUKDOM 

HOS HUNDAR 

T

senast den 1 december 2010

Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse

c/o ordförande Astrid Hoppe

Morby Åttondelen 614

755 98 Uppsala

Telefon: 018 384334, E post: astrid.hoppe@kv.slu.se
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Alla har vi sett bilderna på över-
svämningarna i Pakistan. Förlus -
terna för de drabbade är ofattbara.
Hundratusentals djur har omkom-
mit i vattnet och de som överlevt
lider brist på foder och mediciner.
Nu kan svenska veterinärer ge en
hjälpande hand.

DJUREN FÖRUTSÄTTNING FÖR LIVET
I Pakistan finns djur överallt, både på
landsbygden och i städerna. Människor
och djur lever nära tillsammans och de
är beroende av varandra på ett sätt som
är svårt att förstå för oss i Sverige. Fattiga
människor har djur som sin viktigaste
och ofta enda försörjning. Jordbruket är
den viktigaste försörjningskällan och
boskapen är en mycket viktig del av
jord bruket. Små djur som får, getter och
fjäderfä tillhör ofta kvinnorna. Jordlösa
herdar betar sina djur på åkrarna efter
skörden, och en del lever i städernas
utkanter och säljer mjölk till stadsborna.
I landet finns ett stort antal lantraser
som har utvecklats under lång tid och är
anpassade till den miljö de lever i och de
krav som ställs på dem. Dessa lantraser
utgör värdefulla genetiska resurser och
kulturarv.

FLODEN
Översvämningarna efter de häftiga mon-
sunregnen 2010 som kom efter lång tid
av torka är de största i Pakistans historia
och har drabbat områdena kring flod-
bankarna, särskilt den stora Indus -
floden. Dessa områden har den största
boskapstätheten i landet. Omkring

200 000 kor, bufflar, får, getter och
åsnor har redan bekräftats döda eller
saknade men de slutgiltiga siffrorna
kommer att bli mycket högre. Om höns
och kycklingar inkluderas i beräkningarna
har miljoner djur redan dött, då hela
kommersiella fjäderfäbesättningar slagits
ut i vissa områden. Många djur dog till
följd av att människor var tvungna att
lämna kvar dem under räddningsaktio-
ner. Fjäderfä, getter och får kan man ta
med i en båt men inte en buffel eller en
ko. Till samlingsplatser för översväm-
ningsoffer kommer människorna med
djur som de lyckats rädda. 

Bufflarna kan simma och överleva
men klarar sig ändå inte utan foder och

vatten. Det finns inte ens tillräckligt
med mat och vatten till människorna.
Nötkreaturen – särskilt de exotiska im -
por terade raserna – är mycket utsatta.
Får och getter sveps lätt med av vattnet.
Kadaver ligger överallt och ökar risken
för sjukdomsutbrott.

AKUT BEHOV AV FODER OCH
MEDICIN
FAO uppskattar att miljontals överle-
vande djur nu är i stort behov av foder
och medicin. Detta försvåras av att stora
mängder djurfoder har förstörts och 
gått förlorat i översvämningarna. Det är
inte klart hur mycket foder som för när-
varande finns tillgängligt i landet. Att

Hjälp djuren för att hjälpa
människorna i Pakistan

➤

KERSTIN DE VERDIER, leg veterinär, VMD, bitr statsveterinär*

Fattiga människor har djur som sin viktigaste och ofta enda försörjning. Herde med får,
före översvämningarna.
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➤ transportera foder är också en utmaning
med tanke på de stora skadorna på infra-
strukturen. Foder som spannmål och
baljväxter kommer att behövas som livs-
medel för människor.

Det är viktigt att skaffa nya djur till

människor som drabbats så att de kan
börja bygga upp sina liv igen, när över-
svämningarna så småningom är över.
Pastoralister (nomader, herdar) lever av
och med sina djur, de är en utsatt grupp
i samhället och har drabbats hårt av

översvämningarna. För många fattiga
kvinnor med försörjningsbörda utgör
djuren deras enda egendom och sätt att
försörja sig. Att berövas sina djur inne-
bär att förlora sitt uppehälle och kostna-
den för att ersätta djuren motsvarar år av
arbete. Att få några får eller getter och
fjäderfä kan innebära en livsavgörande
skillnad.

HJÄLP DJUREN, HJÄLP MÄNNI-
SKORNA
Om du vill bidra till foder och medici-
ner åt djuren – sätt in pengar på Djur -
skyddet Sveriges 90-konto: Plusgiro 
90 01 06-6. För att pengarna ska komma
rätt måste du också skriva ”Djuren i
Pakistan” som meddelande vid inbetal-
ningen.

Mottagare i Pakistan är den ideella
organisationen SAVES som samarbetar
med tyska League for pastoral peoples
(www.pastoralpeoples.org). SAVES
(Soc iety of Animal, Veterinary and
Environmental Scientists) har tidigare
bland annat levererat lantrastackor till
fattiga ensamma kvinnor bland pastora-
lister, organiserat herdar i Balochistan
och skrivit ett Biocultural Protocol för
pastoralister.

K ä l l o r

Abdul Raziq Kakar, SAVES, personligt 
meddelande, 2010.

www.fao.org 

www.pastoralpeoples.org

*KERSTIN DE VERDIER, leg veterinär, VMD, 
bitr statsveterinär, Enhet för djurhälsa och anti-
biotikafrågor, Statens Veterinärmedicinska
Anstalt, 751 89 Uppsala.

En veterinärstudent från veterinärhögskolan i Lahore i Pakistan undersöker och behandlar
drabbade nötkreatur, här i en översvämmad del av Punjab.
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Om du vill hjälpa

Om du vill bidra till foder och
mediciner åt djuren – sätt in
pengar på Djurskyddet Sveriges
90-konto: Plusgiro 90 01 06-6.
För att pengarna ska komma
rätt måste du också skriva
”Djuren i Pakistan” som med -
delande vid inbetalningen.
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Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen 5 500 kr (inkl moms 1100 kr)
En dag 3 500 kr (inkl moms 700 kr)
Get together-party 300 kr (inkl moms 60 kr)

Pensionärer/långtidssjukskrivna i minst 6 mån
Hela kongressen 2 750 kr (inkl moms 550 kr)
En dag 1 750 kr (inkl moms 350 kr)

Veterinärstudenter
Hela kongressen Gratis
Get together-party 125 kr (inkl moms 25 kr)

Medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen 3 400 kr (inkl moms 680 kr)
En dag 2 200 kr (inkl moms 440 kr)
Get together-party 250 kr (inkl moms 50 kr)

Pensionärer/långtidssjukskrivna medlemmar deltar gratis.

Grupprabatt
Vid anmälan av minst 10 personer samtidigt går var
tionde person gratis. Anmälan sker via hemsidan
www.svf.se, men betalning kan i detta fall bara ske mot
faktura (ej med kort).

Kursavgifter
Differentierade kursavgifter (inkl kompendium) enligt nedan. OBS: Medlemmar i veterinär förbundet får rabatt!

Anmälan och betalning
Nytt för i år är att anmälan sker via förbundets hemsida,
www.svf.se. Betalning kan ske med kort eller mot faktura.  
Mer information hittar du på hemsidan.

Ni som inte har tillgång till internet kan anmäla er genom att betala in avgiften till 
veterinärförbundets plusgiro 8380-8. Glöm inte uppge ditt namn på inbetalningskortet.

Frågor besvaras av Marianne Lundquist, marianne.lundquist@svf.se eller 08-545 558 27.

Sista anmälningsdag är den 25 oktober.

Nya rutiner för anmälan och betalning!

Vad gör dom i förbundet hela dagarna?
Kom och träffa dina förtroendevalda 

och diskutera atktuella frågor inom förbundet 
under Veterinärkongressen den 11–12 november.

Vår monter finns på entréplanet
(andra montern till höger om ingången).

ANMÄLAN TILL VETERINÄRKONGRESSEN 2010
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Kallelse till årsmöte i SVS

Försöksdjurssektion

RÅTTARY
Torsdagen den 11 november 2010

kl 12.30–13.30 

Sal J, Undervisningshuset 

Ultuna

Kallelse med föredragningslista

skickas ut till alla medlemmar.

Vi bjuder på mat och dryck 

till medlem som anmäler sig 

före den 8 november till

bengt.eriksson@astrazeneca.com

Välkomna!

SVS 
Livsmedelssektion

kallar till 

ÅRSMÖTE

torsdagen den 11 november 2010
kl 12.30–13.30

Sal K, Undervisningshuset
Ultuna

Möteshandlingar skickas ut med 
e-post 1–2 veckor före årsmötet.

Vi bjuder på 
smörgås och dryck!

SVS 
Husdjurssektionen

kallar till 

ÅRSMÖTE
Fredagen den 12 november 2010

kl 12.00–13.00

Sal O, Undervisningshuset
Ultuna

Sektionen bjuder på 
lätt lunch!

DVFs 
ÅRSMÖTE 2010
Distriktsveterinärföreningen 
kallar till ordinarie årsmöte 

torsdagen den 11 nov, kl 17.30

Sal O, Undervisningshuset
Ultuna

Motioner och övriga frågor ska
vara sekreteraren tillhanda senast
den 29 okt 2010 till e-postadress 

toril.melangen@dv.sjv.se.

Separat kallelse till årsmötet
kommer att utsändas 
till alla medlemmar.

Sekreteraren

Informationsmöte
Torsdagen den 11 november 2010, kl 17.15

Lilla salen, Loftet, Ultuna

Vi bjuder på enklare förtäring.

Välkommen!

Svenska Militärveterinärsällskap et håller sitt årsmöte

torsdagen den 11 november 2010 på SLU, Ultuna, 

i samband med Veterinär kongres   sen. 

Samling för sällskapets medlemmar sker kl 17.00

vid veterinärkongress receptionen, för gemensam 

av marsch till möteslokalen. 

Militärveterinärsällskapet bjuder som vanligt de 

när varande medlemmarna på veterinärförbundets

”Get together-buffé”, onsdagen den 10 november 

kl 19.00 på Stockholms Nation, Drott ning  gatan 11,

Uppsala. Eftersom buf fén medför en kostnad för säll-

skapet, krävs föranmälan om deltagande i denna. 

Anmälan görs senast den 22 oktober till Börje Nilsson,

Magla Söderäng, 635 13 Eskilstuna. 

Mobiltel: 070-238 83 59, Mail: nilsson.ab@swipnet.se.

Välkomna! Styrelsen

Årsmöte i Svenska Militärveterinärsällskapet

MEDLEMSMÖTEN 
UNDER VETERINÄRKONGRESSEN 2010
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VETERINÄRKONGRESSEN 2010

Torsdagen den 11 november

Fredagen den 12 november

Torsdag 11 – fredag 12 november
Detaljerat program, se följande sidor.

Aulan Sal L Sal J Stora Hörsalen, Loftet Sal K Sal O

09.00
Plenarsession
Antibiotika
Bot eller hot?

10.15
KAFFE

10.45
Plenarsession

12.00 12.30 12.30
LUNCH Försöksdjurssek- Livsmedelssektionens 

tionens årsmöte årsmöte 

13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30
Smådjurs- Smådjurs- Försöksdjurs- Hästsymposium Livsmedels- Husdjurs-
symposium I symposium II symposium symposium symposium

15.00 15.00 15.00 14.15 15.00 14.45
KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE

15.30–17.00 15.30–16.45 15.30–16.15 14.45–16.30 15.30–17.00 15.15–17.15
Smådjurs- Smådjurs- Försöksdjurs- Hästsymposium Livsmedels- Husdjurs-
symposium I symposium II symposium symposium symposium

Aulan Sal L Lilla Salen, Sal J Stora Hörsalen, Sal O
Loftet Loftet

08.30 09.00 08.30 09.00 08.00 08.00
Smådjurs- Smådjurs- Smådjurs- Försöksdjurs- Häst- Husdjurs- och 
symposium I symposium ll symposium lll symposium symposium livsmedels-

symposium

10.00 10.00 10.00 09.45 09.45 10.15
KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE

10.30 10.30 10.30 10.15 10.15 10.45
Smådjurs- Smådjurs- Smådjurs- Försöksdjurs- Häst- Husdjurs- och
symposium I symposium ll symposium lll symposium symposium livsmedels-

symposium

12.00 12.00 12.00 11.45 12.00 12.00
LUNCH  LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

Husdjurssek-
tionens årsmöte

13.00 12.45–13.30 13.00 13.00
Smådjurs- Försöksdjurs- Häst- Husdjurs- och
symposium I symposium symposium livsmedels-

symposium

14.30 14.30 14.45
KAFFE KAFFE KAFFE

15.00–16.30 15.00–16.30 15.15–16.30
Smådjurs- Häst- Husdjurs- och
symposium I symposium livsmedels-

symposium
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Program för Veterinärkongressen 2010
Datum: 11–12 november 2010
Plats: Undervisningshuset, SLU, Ultuna
Arrangör: Sveriges Veterinärförbund/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Torsdagen den 11 november 2010

Aulan

Aulan

Sal L 

09.00–09.10 VÄLKOMSTHÄLSNING
Evamari Lewin, 
ordförande Sveriges Veterinärförbund

Moderator: Bengt Larsson, Jordbruksverket

09.15–09.45  Antibiotikasituationen på humansidan 
– utveckling nationellt och inter -
nationellt, perspektiv framåt och 
vad som görs nu
Otto Cars, Uppsala Universitet

09.45–10.15  Bokstavsbakterier hos djur 
– nya hot och utmaningar
Björn Bengtsson, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

10.15–10.45  K A F F E

10.45–11.15 Smittskydd och vårdhygien, från stallar
till djursjukhus, djurslagsövergripande 
Karin Bergström och Maria Nöremark,
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

11.15–11.45 Veterinär förskrivning av antibiotika.
Kan vi bli bättre, var går gränsen? 
Får vi använda det som är sistahands-
val till oss själva? Alternativ?
Christina Greko, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

11.45–12.00 Diskussion

12.00 L U N C H

PLENARSESSION
Antibiotika – bot eller hot 

SMÅDJURSSYMPOSIUM I
Diagnostic imaging: The techniques and their uses

Moderator: Kerstin Hansson, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

13.30–14.15 Airway imaging – from the nose 
to the bifurcation, part 1
Tobias Schwarz, 
University of Edinburgh, UK

14.15–15.00 Airway imaging – from the nose 
to the bifurcation, part 2
Tobias Schwarz

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 Scintigraphy in small animals
Charles Ley, Sveriges Lantbruksuniversitet

16.15–17.00 Legal issues relevant to Sweden
Margareta Uhlhorn, Sveriges Lantbruks -
universitet och Sandro de Luelmo,
Strålsäkerhetsmyndigheten

SMÅDJURSSYMPOSIUM II
Behaviour in cats

Moderator: Ann-Charlotte Möller, 
Agria Djurförsäkring

13.00–14.15 Understanding behaviour in 
multi-cat household
Sarah Heath, Behavioural Referrals
Veterinary Practice, UK

14.15–15.00 Indoor urine marking 
– prevention and treatment
Sarah Heath

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.00 Feline feeding behaviour 
– preventing obesity
Sarah Heath

16.00–16.45 Creating a positive relationship with
the veterinary practice
Sarah Heath
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HUVUDSPONSORER

SPONSOR FÖR

SMÅDJURSYMPOSIUM – ANTIBIOTIKA

SPONSOR FÖR

HUSDJURS- OCH LIVSMEDELSSYMPOSIUM

Sal  J
FÖRSÖKSDJURSSYMPOSIUM

12.30–13.30 Försöksdjurssektionens årsmöte

Moderator: Torgny Jeneskog, Ystad

13.30–14.15 Reduction and refinement at 
Safety Assessment AZ
Kristian Königsson, AstraZeneca

14.15–15.00 Replacement of acute toxicity tests 
in drug development
Sally Robinson, AstraZeneca, UK

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 REACH-lagstiftningen: 
Syfte, omfattning samt lägesrapport
Lennart Dock, Kemikalieinspektionen

Replacement, reduction and refinement in drug development 
and toxicity testing

Stora Hörsalen, Loftet
HÄSTSYMPOSIUM

Equine metabolic syndrome

Sal  K
LIVSMEDELSSYMPOSIUM

12.30–13.30 Livsmedelssektionens årsmöte

Riskbaserat tänkande med viltet som råvara till livsmedel

Moderator: Katarina Nostell, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

13.30–14.15 Equine metabolic syndrome  
– Evolutionary origins and patho-
 physiology
Andy Durham, UK

14.15–14.45 K A F F E

14.45–15.30 Diagnostik av ekvint metabolt 
syndrom (EMS)
Johan Bröjer, Sveriges Lantbruksuniversitet

15.30–16.15 Treatment and management of equine
metabolic syndrome
Andy Durham

16.15–16.30 Discussion and questions

Moderator: Carl Hård af Segerstad, Statens
Veterinärmedicinska Anstalt

13.30–14.30 Zoonoser och andra viktiga vilt sjukdomar
hos det svenska viltet – aktuellt läge
Erik Ågren, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

14.30–15.00 Riskbaserat tänkande för trikin -
bärande vilt
Ulrika Forshell, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 Jägarens direkta leveranser av små
mängder obesiktigat vilt och kött av
vilt direkt till konsumenter, butiker 
och restauranger
Krister Scherling, Livsmedelsverket

16.15–16.45 Livsmedelsföretagarens ansvar för 
riskhantering vid vilthanteringsanlägg-
ningar och uppsamlingscentraler
Fredrik Eklund, livsmedelsföretagare

16.45–17.00 Paneldiskussion

SPONSOR FÖR

GET TOGETHER-PARTYT
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Fredagen den 12 november 2010

HUSDJURSSYMPOSIUM
Juverhälsa i förändring – veterinären i djurskyddsövervakningen

Villkorad läkemedelsanvändning för mjölkkor – hot eller möjlighet

Moderator: Karin Östensson, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

13.30–13.50 Celltal i olika besättningstyper 
Marie Jansson Mörk, Svensk Mjölk

13.50–14.10 Subklinisk mastit hos svenska mjölkkor
Ylva Persson, Statens Veterinärmedicinska
Anstalt och Svensk Mjölk

14.10–14.30 Streptococcus agalactiae in the 
Nordic countries
Jörgen Katholm, Danmark

14.30–14.45       Svinhälsoarbete och konsumentför-
troende 
Maria Lindberg, Svenska Djurhälsovården

14.45–15.15       K A F F E

Moderator: Karin Östensson 

15.15–15.25 Villkorad läkemedelsanvändning till
mjölkbesättningar – verklighet 2012? 
Lotta Ternström-Hofverberg,
Jordbruksverket

15.25–16.15 Synpunkter från fyra olika utgångs-
punkter
Marita Wolf, mjölkproducent
Mark Strandell, fältveterinär
Thomas Svensson, Distriktsveterinärerna
Ingrid Nordlander, Livsmedelsverket

16.15–16.35 Erfarenhet från fältet – kalvprojektet 
Emma Lindgren, Distriktsveterinärerna

16.35–16.55      Erfarenhet från fältet – sundhetsråd-
givningen i Danmark
Jörgen Katholm, Danmark

16.55–17.15       Paneldiskussion 

Aulan
SMÅDJURSSYMPOSIUM I

Skeletal imaging – thoracic imaging – imaging of neoplasias

Moderator: Charles Ley, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

08.30–09.15 Spinal radiography
Tobias Schwarz,
University of Edinburgh, UK

09.15–10.00 Spinal computer tomography                           
Tobias Schwarz

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.15 Magnetresonanstomografi (MRT) av
ryggkotpelaren hos hund och katt
Martin Rapp, 
Regiondjursjukhuset Strömsholm

11.15–12.00       Skelettradiologi, tolkningsprinciper
Kerstin Hansson, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

12.00–13.00 L U N C H

13.00–13.45 Thorax radiography: review of lung
patterns
Tobias Schwarz

13.45–14.30 Imaging of thorax trauma
Tobias Schwarz

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.45 Ultrasonographic evaluation of tumors
and lymph nodes in dogs
Helena Nyman, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

15.45–16.30 Computed tomography in cancer 
patients
Tobias Schwarz

sal O
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Lilla Salen, Loftet
SMÅDJURSSYMPOSIUM III

Diagnostic imaging, advanced session

Moderator: Margareta Uhlhorn, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

08.30–09.15       Magnetic resonance angiography
Tomas Bjerner, Akademiska Sjukhuset

09.15–10.00       Cardiac magnetic resonance imaging
Thomas Bjerner

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.15 Vascular computer tomography
Tobias Schwarz, 
University of Edinburgh, UK

11.15–12.00 Vascular computer tomography cont.
Tobias Schwartz

12.00 L U N C H  

sal L

SMÅDJURSSYMPOSIUM II
Aktuell information och pågående forskning

Sal J
FÖRSÖKSDJURSSYMPOSIUM
Can animal welfare be measured?

Moderator: Marianne Jensen Waern, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.00–09.45 Animal welfare 
– should it be measured?
Sarah Wolfensohn, Oxford University, UK

09.45–10.15 K A F F E

10.15–11.00 Animal welfare – methods of assess-
ment
Sarah Wolfensohn

11.00–11.45 Introduction to the Welfare Quality®

project
Harry Blokhuis, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

11.45–12.45 L U N C H  

12.45–13.30 Det nya EU-direktivet: Hur påverkar
det försöksdjursveterinärens roll?
John Bräutigam, Jordbruksverket

Anmälan till Veterinärkongressen 2010 

Nytt för i år är att anmälan kan ske via förbundets hemsida, www.svf.se. 
Se mer information om anmälan, betalning och kursavgifter på sidan 41.

Moderator: Ragnvi Hagman, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

09.00–09.30 Information från smådjurssektionen 
– rapport från etikmötet i oktober
Smådjurssektionens styrelse

09.30–10.00 Information från normgruppen 
Normgruppen

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.00   Senaste forskning rörande juver-
tumörer hos hund
Patricio Rivera, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

11.00–11.15 Ny resorberbar självlåsande ligatur 
testad vid ovariohysterektomi (LigaTie®)
Odd Höglund, 
Sveriges Lantbruksuniversitet 

11.15–12.00 An update on current research in 
intervertebral disc degeneration in
dogs and a presentation of a new 
nucleus pulposus replacement 
technique for surgical treatment 
of dogs with lumbosacral stenosis
Niklas Bergknut, Sveriges Lantbruks -
universitet och Universitetet i Utrecht

12.00 L U N C H
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HUSDJURS- OCH LIVSMEDELSSYMPOSIUM
Helhet för djurvälfärd, folkhälsa och konsumentförtroende 

Sal O

Stora Hörsalen, Loftet
HÄSTSYMPOSIUM
Den åldrande hästen

Moderator: Veronica Roberts, 
University of Bristol, UK

08.00–09.00 Aktuella forskningsinslag. 
– Initativärendet om besiktning av häst.
– Practical applications of stallion sperm
selection by single layer centrifug ation
for artificial insemination
Jane Morell, Sveriges Lantbruksuniversitet

09.00–09.45 Investigation and weight loss in 
geriatric horses
Andy Durham, UK 

09.45–10.15 K A F F E

10.15–11.15 Pituitary pars intermedia dysfunction
(PPID, equine cushing´s disease)
Andy Durham

11.15–12.00 The investigation and management of
liver disease in the mature horse
Andy Durham

12.00–13.00 L U N C H  

13.00–13.45 Den åldrande hästens tä nder
Ove Wattle, Sveriges Lantbruksuniversitet

13.45–14.30 Utfodring av den gamla hästen
Cecilia Müller, Sveriges Lantbruksuniversitet

14.30–15.00 K A F F E  

15.00–15.20 Avlivning/slakt – möjligheter och regler
Evamari Lewin, Sveriges Veterinärförbund

15.20–16.30 Paneldiskussion med falldiskussioner
Andy Durham, Ove Wattle, Katarina Nostell
eller Johan Bröjer, Evamari Lewin, 
Johan Blix, Roland Werner, Cecilia Müller
samt auditoriet

Moderator: Jonas Carlsson, Svensk Mjölk

Forskning och riktlinjer i takt med tiden

08.00–08.15 Ett alternativ till antibiotikaan vänd-
 ning för kontroll av bakterier 
i svinspermadoser
Margareta Wallgren, Quality Genetics
och Sveriges Lantbruksuniversitet

08.15–08.30 Hasskador hos mjölkkor
Karin Persson Waller, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

08.30–08.45 Nordiska riktlinjer för mastitbehandling
Jörgen Katholm, Danmark  

08.45–09.00 Lägesrapport kolistudien
Ylva Persson, Statens Veterinärmedicinska
Anstalt och Svensk Mjölk

Djurhållning och etik 

09.00–09.25 Etologihänsyn i djurhållningen
Karolina Westlund, Smittskyddsinstitutet 

09.25–09.50 Moraliska komplikationer i modern
djurhållning
Helena Röcklinsberg, Lunds Universitet 

09.50–10.15 Visioner för djurvälfärd i animalie-
produktionen
Stig-Erik Carlsson, 
Lantbrukarnas Riksförbund 

10.15–10.45 K A F F E

Gränsöverskridande smittor när samhälls-
funktionerna behövs 

10.45–11.10 Fallbeskrivning: Trikinos hos ung 
spanjor på besök i Sverige
Lars Wesslén, infektionsläkare

11.10–11.35 Så samarbetar myndigheterna kring
zoonoser – exemplet Q-feber
Ann Lindberg, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

11.35–12.00 EHEC–VTEC
Ann Söderström, smittskyddsläkare  

12.00–13.00 L U N C H
Husdjurssektionens årsmöte 

Moderator: Per Jonsson, länsveterinär

Trendspaning i branscher

13.00–14.15 Kovälfärd i tre perspektiv

13.00–13.25 Signaler Djurvälfärd
Charlotte Hallén Sandgren, Svensk Mjölk 

13.25–13.50 Fråga kon
Karin Thunberg, validerad djurbedömare  

13.50–14.15 FOKUS kurser och Hälsopaket Mjölk
Mats Scharin, Distriktsveterinärerna 

14.15–14.45 Djurskyddet i svenska grisbesättningar
– ett år efter mediakrisen
Gunnar Johansson, 
Svenska Djurhälsovården 

14.45–15.15 K A F F E

15.15–15.45 Konsumentförtroende  och konsumen-
tens rätt att välja
Gunnela Ståhle, Svenskt Sigill

15.45–16.00 Närproducerade livsmedel – ett 
framgångsrecept? Roslagskött.
Åsa och Per-Henrik Pettersson, Roslagskött

16.00–16.20 Diskussion och frågor
Föreläsarna

16.20–16.30 Sammanfattning av dagen
Per Jonsson
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Byggnationen på Ultunaområdet, i omedelbar anslut-
ning till Undervisningshuset, fortsätter även i år. Detta
innebär att det kan bli svårt att parkera i närheten av
kongresslokalerna.

För att undvika att deltagare drabbas av parkerings-
böter vill vi påminna om att generellt parke rings för bud
råder inom hela Ultunaområdet utanför markerade
parkeringsplatser. 

Övervakningen sköts av ett fristående parkerings  -
bolag och kan inte påverkas vare sig av förbundet
eller SLU. Vi ber därför samtliga att följa skyltningen
och endast parkera på markerade parkeringsområ-
den. Det finns gott om parkeringsmöjligheter lite
läng re bort, även om det kräver en kort are promenad.

Kom till årets största veterinära mingelfest med över 200 gäster! 

Träffa kolleger och övriga kongressdelta gare 
under informella form er i klassisk Uppsala miljö.

Get together-party
onsdagen den 10 november, kl 19.00 

Stockholms Nation
Drottninggatan 11, Uppsala

En riklig middags buffé med vin/öl/vatten kommer att serveras. Buffén
pass ar även för vegetarianer. För dem som önskar ytterligare drycker 
håll er Stockholms Nations bar öppet under kvällen.

Klädseln är valfri och bordsplaceringen fri. Kostnad se nedan.

Obligatorisk förhandsanmälan
Då antalet platser på Stockholms Nation är begränsat krävs det för hands-
anmälan genom inbetalning av 300 kronor/person för icke medlemmar,
250 kronor/person för medlemmar och om du är veterinär- eller TUVE-
student 125 kronor/person. 

Nytt för i år är att anmälan sker via förbundets hemsida, www.svf.se.
Betalning kan ske med kort eller mot faktura. Mer information hittar du 
på hemsidan.

Ni som inte har tillgång till internet kan anmäla er genom att betala in
avgiften till förbundets plusgiro 8380-8. Glöm inte uppge ditt namn på
inbetalningskortet.

Frågor besvaras av Marianne Lundquist, marianne.lundquist@svf.se 
eller 08-545 558 27.

Sista anmälningsdag är den 25 oktober.

Vi tackar Boehringer Ingelheim Vetmedica 
som sponsrar detta kongress evenemang.

SVF och SVS hälsar alla 

hjärtligt välkomna!

PL
AT

SE
R

PL
AT

SE
R

TIPS
PROMENAD

RESECHECKAR 
I PRIS

•
Vår populära tipspromenad ge nom-
förs även i år med fina priser i 
form av resecheckar på avse värda
be lopp. Detta tack vare att våra
ut ställare upp skattar detta inslag
och generöst bidrar till prissumman.

Som vanligt kommer utställnings  -
 montrarna inom hela utställnings -
området att innehålla en fråga med
tre svarsalternativ.

Tävlingen är öppen för alla 
Vete rinärkongressens deltagare, 
inklusive veterinär studenterna.
Tips kupong finns i konferens-
 väskan och kan av studenterna
hämtas i sekretariatet. 

Observera också att utställningen
stänger klockan 15.30 fredagen
den 12 november och att tävlings-
svaren måste vara inlämnade se nast
15.45 samma dag. Vinnare blir de
först öppnade rätta lösningarna. 

•
Ett stort tack

till alla utställa re 
som bidrar till 

denna populära tävling! 
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Följande replik reagerar mot SVFs
djurskyddskommittés negativa
inställning till TNR (Trap, Neuter,
Return) som regleringsmetod för
herrelösa katter. Djurskyddskom -
mit tén framförde sina synpunkter
på TNR i veterinärtidningen nummer
3/10 och 8–9/10. Insändaren menar
att TNR är ett bättre alternativ än
att lämna förvildade katter i natu-
ren eller att skjuta dem.

SVFs djurskyddskommitté gör ett all-
varligt byråkratiskt misstag, när de hakar
upp sig på § 16 i djurskyddslagen och
därmed gör det svårt att ta hand om
Sveriges hemlösa och förvildade katter
på ett försvarbart sätt. Hur kan man
kräva tillsyn två gånger om dagen av ett

frilevande djur, som de hemlösa katterna
är? Då skulle det vara förbjudet att mata
fåglar på vintern och därmed ta dem
under mänskligt beskydd, om man inte
kan garantera att varje enskild fågel
observeras två gånger dagligen.

Vi kan inte heller förkasta TNR-
konceptet för att det känns ”jobbigt” att
se dessa hemlösa katter samlade på mat -
platsen (5). Det skulle vara detsamma
som att förbjuda härbärge för att det var
jobbigt att se samhällets skeva existenser
samlade på ett ställe. Det är alltid lätt att
förkasta initiativ, men förslag på alterna-
tiv till TNR verkar saknas från SVFs
djurskyddskommitté. 

HÅRT KLIMAT
Det uppskattas att det finns 100 000
hemlösa katter i Sverige. De är inte en
naturlig del av den svenska naturen, och
klimatet är tufft för en förvildad katt 
om vintern, precis som djurskyddskom-

mittén påpekar (5). Just därför är det ett
djurskyddsmässigt problem att de förvil-
dade katternas existens negligeras och
hjälp till ett bättre liv genom TNR för-
hindras. Klimatet blir inte varmare för
den förvildade katten för att den inte får
vara del av ett TNR-projekt. Den finns i
den svenska vintern ändå och lever ett
obarmhärtigt liv med sjukdomar, kyla
och hunger. I bästa fall är det ingen som
bryr sig om den. I värsta fall kastar folk
stenar och andra föremål efter dessa hem-
lösa katter, skjuter på dem, försöker för-
gifta dem eller skickar hunden efter dem.
I stället borde man satsa på stabila harmo -
niska kattpopulationer, som kunde göra
nytta som skadedjursbekämpare. Kattens
jaktinstinkt finns kvar trots utfodring
och merparten av födan hos frilevande
katter består av små däggdjur (4). Detta
skulle också bidra till att öka kattens 
status och människans kunskaper om
katten och dess natur. 

TNR är de hemlösa katternas
bästa alternativ

❘❙❚ replik

replik

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

 

I Sorbact gel 

Sorbact gel

Finns att köpa hos din grossist!
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KATTERNA FÅR ETT DRÄGLIGARE
LIV
SVFs djurskyddskommitté påpekar att
TNR inte innebär en vettig katthåll-
ning. Då är det viktigt att ha hemlösa
katters nuvarande alternativ klart för sig.
Det är ett liv på gränsen där svält, sjuk-
dom och ihjälfrysning är ett faktum. Då
är ett TNR-projekt ett bättre alternativ.
Inom ramen för projektet har vissa kat-
ter till och med chansen att få ett riktigt
hem, allvarligt sjuka slipper att självdö
och resten av de infångade katterna 
slipper att svälta, slåss och föda fram nya
hemlösa kattungar. De får tillsyn, om
inte två gånger dagligen så regelbundet,
mot aldrig någonsin innan. En eventuell
kortvarig stress i samband med infång-
ning och hantering innan bedövning är
att föredra istället för ett liv med svält
och sjukdomar. Att detta skulle vara ett
hinder för utförandet av ett TNR-pro-
jekt som SVFs djurskyddskommitté
påpekar är orimligt. I så fall skulle det
inte vara många katter som fick åka till
veterinären. Som bekant är det få katter
som tycker det är roligt att åka bil i en
liten bur.

Hemlösa okastrerade katter slåss även
med tamkatter som vistas i samma revir.
På det viset överförs virussjukdomar

som FIV och FeLV samt en rad bakte -
riella infektioner till våra tamkatter.
Även för våra tamkatters hälsa är det
därför viktigt att en förvildad katt är
kastrerad och därmed mindre benägen
att slåss. Statistik från katthjälpföreningar
visar att cirka 70 procent av de infångade
katterna blir tama och 30 procent kan
umgås med människor, men uppskattar
inte kroppskontakt. Ge katterna en
chans, livet har ett värde som inte får
underskattas.

AVLIVNING AV GATUHUNDAR OCH
HEMLÖSA KATTER
Jag har jobbat med flera gatuhundspro-
jekt utomlands. Världen över har man
kommit fram till att bästa lösningen för
alla parter är infångning, kastrering och
placering av hundarna tillbaka i kvarte-
ret där de är födda. Det ger en stabil, frisk
och välfungerande population. I flera
hundra år har man försökt med olika
massavlivningar, men populationen av
gatuhundar har ändå växt. Mass avliv -
ningarna är djurskyddsmässigt proble-
matiska med avseende på sättet hundarna
avlivas på och löser inte problemet med
kvarblivande okastrerade hundar som
slåss, skadar varandra och förökar sig.
Hur man i det moderna Sverige kan ta

Mer information och anmälan finns på www.vetabolaget.se

Sårvård, steg 1
19 - 20 Nov 2010, Halmstad, Anmälan senast 2010-10-11

Endokrina sjukdomar, hund och katt, del 1*

9 - 10 Dec 2010, Täby, Anmälan senast 2010-10-27

Anestesiologi, steg 3*

9 - 10 Dec 2010, Göteborg, Anmälan senast 2010-10-27

* Kurserna är godkända av SVS

I Alaska drivs framgångsrika TNR-projekt. Kylan är mindre problematisk när katterna är
friska och har tillgång till mat.
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till sig en så ineffektiv och oetisk metod
är obegripligt. Att tillåta att katter skjuts
förringar deras status och risken för onö-
digt lidande är stor. 

Djurskyddsmyndighetens rekommen-
dation säger att katter (och hundar) ska
avlivas genom skott i bakhuvudet på
max tre meters avstånd (4) och inte på
långt håll, vilket tyvärr är faktum för de
flesta katter som skjutits. Det har dess -
utom medfört att många tamkatter
(inklusive min egen) har beskjutits, för
att det på håll inte har kunna säker ställas
om katten är märkt eller inte. Halvdöda
och skadade katter med kulor i kroppen
är ingen ovanlig syn. Polisen verkar inte
vilja göra någonting åt fall med skjutna
eller påskjutna tamkatter då uppfatt-
ningen är att ”det är OK att skjuta kat-
ter”. Det är heller inte ovanligt att tam-
katter ”försvinner”. Visst blir en del
ihjäl  körda i trafiken, men en del stryker
med på ”kattavlivningsprojekt” med

olika motiv. Det finns till och med fall
där katter med synbara halsband blivit
skjutna av kommunjägare och andra
kattjägare. Ännu ett faktum som bevisar
att avskjutning av katter är en dålig idé.
I en dansk undersökning av nästan 
5 000 avlivade förvildade katter visades
att 61 procent var friska och välnärda
(1). En annan studie visade att kattmat
fanns i magen hos 50 procent av 900
påkörda och ihjälkörda katter (7). Risken
att en tamkatt eller en katt med anknyt-
ning till en fodervärd avlivas i ett av -
livningsprojekt är därför stor. För alla 
friska katter är kastrering och livet ett
bättre alternativ än döden. Samma kon-
klusion finns i en debattartikel i Dansk
Veterinærtidsskrift 2009 (2).

ÖRONMÄRKNING VS KASTRERING
Kampanjer för att få människor att
öronmärka sina katter är välmenande.
Öronmärkning är också bra för den

enskilda katten. Men det löser inte pro-
blemet med övriga kringspringande 
katter. Det Dyreetiske Råd i Danmark
är till och med tveksamt till tvingande
märkning av katter. De menar att det i
ännu större utsträckning kan stimulera
till avlivning av omärkta katter under
förespegling av att det handlar om en
förvildad katt. Men risken är att katten
ändå har en relation till en ägare eller
fodervärd (3). 

Det är dessutom tveksamt om stall -
ägare kommer att lägga pengar på öron-
märkning av sina stallkatter. Satsningen
och resurserna borde läggas på att kastrera
katterna i stället. Om inte människor
kastrerar sina katter kommer vi aldrig att
lösa problemet med de förvildade kat -
terna i Sverige. Okastrerade tamkatter
på gårdar och även ”vanliga” huskatter,
samt en vidhållande reproduktion hos
de redan förvildade katterna, ger upphov
till den stora populationen förvildade
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ÅRSMÖTE 
i Slottsbiografen, Uppsala

Sveriges Veterinärförbunds medlemmar kallas till
årsmöte som går av stapeln i Uppsala direkt före
Veterinärkongressens ”get together-party” på
Stockholms Nation, och bara ett stenkast därifrån.

Tid: Onsdagen den 10 november, kl 17 –19

Plats: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6, 
Uppsala (cirka 100 meter från lokalen för 
Veterinärkongressens ”get together-party”)

Några av punkterna vid årsmötet: 

• Presentation av kandidaterna till förbunds styrel-
sen och vice ordförande i SVS med möj lighet att
ställa frågor om hur de vill påverka veterinärför-
bundets verksamhet 

• Kungörelse av kandidaterna till fullmäktigevalet

Vid årsmötet hålls också parentation.

Den 10 november

kl 17–19

Välkomna!
Förbundsstyrelsen

Ni som inte haft möjlighet att komma tidigare år – passa på nu i samband med årsmötet att titta på
denna kulturhistoriska lokal som är en av landets äldsta bevarade biografer. Det var här som Ingmar
Bergman fick sina tidigaste intryck av film genom de matinéföreställningar han besökte som barn.
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katter. Från gårdarna och villorna sker
en ständig utvandring av halvvilda katter
när populationen blir för stor. Vissa
stadsbor missförstår kattens reproduk-
tion och kastrerar inte för att katten ska
ha ”roligt”. Resultatet blir en massa katt -
ungar som inte har någonstans att ta
vägen. Dessa (om de har tur) lämnas i
lådor eller släpps ut vid gårdar eller där
någon kan tänkas ta hand om dem. De
modigaste katterna tar sig till hus och
vissa hittar ett hem. De mindre tursamma
går ett förvildat liv till mötes. Merparten
av mina kattpatienter är hitte katter av
olika slag. Innan dessa har hittat ett hem
har de satt många olyckliga kattungar till
världen. De som är kvar i naturen fort-
sätta att föda fram kull på kull. Att tro
på ett projekt där man försöker hitta alla
förvildade katter, för att sedan ta bort
dem som Hammarberg (6) föreslår, är
totalt orealistiskt. I stället för att komma
med dåliga förslag och argument mot
TNR bör SVFs djurskyddskommitté
omvärdera sin bedömning, för katternas
skull.

Vi kan i det moderna Sverige inte för-
bise de hemlösa katternas existens och
lidande eller ignorera människans ansvar
i detta sammanhang. Det är inte rimligt
att göra hemlösa och förvildade katter
till offer för paragrafer riktade mot hus-
och tamdjur.

R e f e r e n s e r
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København, 2004.
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LUCIE HAVELKA, 
leg veterinär, Höör

•  Noromectin-sprutan har betydligt kortare grepp än andra    
   ivermectinsprutor och passar alla händer

•  Pastan är fri från smaktillsatser och dessutom vit så att 
   eventuellt spill lätt kan  upptäckas

•  N-vet erbjuder hästägare vid behov gratis träckprovsanalys

•  Hållbarhet från produktionsdatum: 3 år

•  Kontakta N-vet för beställning av receptblock
   Tel: 018 - 57 24 31 / 30, fax: 018 - 57 24 32

20
10

03
10

Uppsala Science Park, 
751 83 Uppsala

Datum för senaste översyn av SPC:2007-01-18
För ytterligare information, se Fass.se

Äntligen  en spruta  som passar dina händer 
och ett pris som passar din plånbok

Noromectin vet pasta
ivermectin pasta 18,7mg/g mot rundmaskar och styng- 

flugelarver hos häst. Dosspruta á 7,49g räcker till 700 kg häst

Naturligtvis 
till samma pris!

Samma spruta men 
med mer pasta
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Lennart Persson diskuterade i SVT
10/10 en artikel om bogsår hos
suggor, som publicerades i numret
innan av veterinärtidningen.
Författarna till ursprungsartikeln
kommenterar här Perssons syn-
punkter på förekomsten av bogsår 
i moderna grisningsboxar.

I Svensk Veterinärtidning nr 10 2010
upp rörs Lennart Persson över förekoms-
ten av bogsår hos suggor i moderna gris-
ningsboxar. Det gör även vi inom
Svenska Djurhälsovården. På olika sätt
arbetar vi därför aktivt med förebyggande
rådgivning på stallgolvet. Under det
gångna året har vi slutfört en nationell
aktion mot bogsår i 148 av Sveriges
största smågrisproducerande besättningar,
vilket motsvarar drygt 50 procent av
landets suggor. Initialt hade 18 procent
av dessa suggor bogsår. I besättningar
med hög förekomst (över medel) mins-
kade förekomsten med ca 40 procent
genom hullförbättrande utfodringsråd-
givning. Det går således att minska före-
komsten av bogsår även om suggorna
går i moderna grisningsboxar.

STRATEGISK HALMNING
Moderna grisningsboxar kännetecknas
av att upp till hälften av golvytan utgörs
av spaltgolv och att flytgödselsystem
används. Detta för att kunna upprätt-

hålla en god boxhygien med en rimlig
arbetsinsats. I Sverige är suggorna inte
fixerade utan lösgående. Det medför att
suggor i stor utsträckning väljer att ligga
på spalten för att få termisk komfort
under digivningen då ämnesomsätt-
ningen och kroppstemperaturen är nor-
malt förhöjd. I vår artikel visade vi att
suggor som i stor utsträckning ligger på
spalten löper större risk att utveckla bog-
sår, jämfört med suggor som föredrar
betongytan.

Lennart upplever att alldeles för lite
strömedel används. Vi instämmer i att

miljön i en del stallar kan upplevas torf-
tig under digivningsperioden. Med syfte
att berika miljön under grisningen och
neonatalperioden genomförs för när -
varande ett doktorandprojekt med ”stra-
tegisk halmning”. Det innebär att 15 kg
halm, motsvarande ca 5 cm ströbädd,
läggs in i grisningsboxarna innan gris-
ning primärt för att suggan ska kunna
boa och för att förhindra att smågrisarna
får friktionsskador av betonggolvet.
Även halmens inverkan på bogsårsföre-
komsten studeras. Denna strategiska
halmning har visats fungera även i

Arbeten kring bogsår hos sug-
gor i moderna grisningsboxar

❘❙❚ replik

replik

Att ge suggorna en decimetertjock ströbädd under hela digivningsperioden är bara rea -
listiskt i besättningar med fastgödsel – djupströbäddar, menar författarna.
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besättningar med flytgödselsystem. Pro -
jektet är ett samarbete mellan Husdju -
rens Miljö och Hälsa, SLU och Svenska
Djurhälsovården.

MÅNGA FAKTORER PÅVERKAR
Lennart föreslår gummimattor på sug-
gornas liggplatser. Detta har med viss
fram gång använts utomlands där sug-
gorna är fixerade. Våra lösgående suggor
biter dessvärre gärna sönder dessa mat-
tor. 

Att ge suggorna en decimetertjock
ströbädd under hela digivningsperioden
skapar tyvärr stora hygieniska problem
och är inte realistiskt i moderna gris-
ningsboxar utan endast i besättningar
med fastgödsel – djupströbäddar. Nack -
delar med de senare systemen är bland
annat att gödselns värde minskar (kost-

sammare att hantera) och att miljön
belastas genom ökat kväveläckage. Det
är således många faktorer att ta hänsyn
till. Det gäller därför att väga samman
alla hälsomässiga och miljömässiga fak-
torer och göra det bästa möjliga av dem.
Griskött produceras i Sverige under för-
hållanden med höga krav på djurvälfärd.
Vi vill fortsätta så och att arbeta vidare
med djurvälfärdsfrågor såsom bogsår på
det sätt som beskrivs här. Om inte kom-
mer konsumenterna istället att köpa
ännu mer griskött från länder med upp-
födning i en annan miljö där vi saknar
insyn.

NILS HOLMGREN

leg veterinär, VMD, 
Svenska Djurhälsovården

NILS LUNDEHEIM

AgrD, SLU, Uppsala

7 000 kronor i vite för 
veterinär 

❘❙❚ En veterinär som enligt Länsstyrelsen 
i Västra Götaland upprepade gånger inte
fullgjort sina administrativa skyldigheter
avseende villkorad läkemedelshantering
(tidigare C15) har fått ett vitesföreläg-
gande. Vitesbeloppet sattes till 7 000 
kronor för varje tillfälle veterinären inte
fullgjort sina administrativa skyldigheter.

Bristerna i hanteringen av den villkorade
läkemedelshanteringen i besättningarna
uppdagades vid tvärvillkorskontroller som
länsstyrelsen utförde. Länsstyrelsen moti-
verar sitt beslut bland annat med att det
är av yttersta vikt för livsmedels- och 
konsumentsäkerheten att en veterinär är
noggrann i dokumentationen av villkorad
läkemedelsanvändning. Dessutom anser
länsstyrelsen att en ordentlig dokumenta-
tion är väsentlig utifrån ett kvalitetssäk-
ringsperspektiv, motverkar onödig anti -
biotikaanvändning samt är en viktig
aspekt vid kontroll och uppföljning av 
villkorad läkemedelsanvändning.

Jordbruksverket har med anledning av
vitesföreläggandet anmält veterinären till
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård. Verket motiverar sitt beslut med

att en veterinär som upprepade gånger
brutit mot gällande lagstiftning avseende
villkorad läkemedelshantering trots flera
påpekanden från tillsynsmyndigheten,
samt förelagts med vite, är olämplig att
utöva veterinäryrket.

Veterinären har överklagad länsstyrel-
sens beslut.

Källa: Meddelande från Länsstyrelsen i
Västra Götaland den 3 september. ■

Priser till svensk veterinär 
i Holland 

❘❙❚ Den svenske veterinären Niklas Berg-
knut, verksam vid universitetet i Utrecht,
Holland, har fått flera utmärkelser för sin
forskning kring ryggradssjukdomar hos
hund. I ett forskningssamarbete mellan
SLU i Uppsala och universitetet i Utrecht
tilldelades Niklas Bergknuts studier både
pris för bästa abstract vid Voorjarsdagen 
i Amsterdam i april och ”the Young 
Investigator Award” vid ”The International
Biospine 3 Congress” i september, också 
i Amsterdam. I det senare fallet är det
första gången en veterinär tilldelas en 
utmärkelse inom ett annars biomedicinskt
dominerat forskningsområde.

Niklas Bergknut kommer att föreläsa
om sin forskning vid årets Veterinärkon-
gress i Uppsala den 12 november. ■

❘ ❙❚ noterat
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Vid utbrott med högt antal för tidiga grisningar och/eller
död- och svagfödda grisar ska porcine reproductive and
respiratory syndrome (PRRS) misstänkas. 

PRRS är inkluderat i epizootilagen och som veterinär är
man skyldig att anmäla redan misstanke om sjukdomen
till Jordbruksverket och länsveterinär. Man kan dessutom
alltid ringa SVAs sektion för epizootologi för att diskutera
eventuella misstankar. Mot bakgrund av symtom och
eventuell epidemiologisk koppling värderas misstankarna
och de initiala insatserna utformas därefter. Om en epi-
zootisjukdom misstänks måste denna först uteslutas
genom ytterligare undersökning och provtagning, innan
utredningen kan fortgå i andra riktningar. Eftersom sym-
tomen ofta är snarlika är det inte ovanligt att flera epizoo-
tisjukdomar misstänks och utreds samtidigt.

Utöver anmälningsplikten belägger epizootilagen vete-
rinären med såväl undersökningsplikt som skyldighet att
bidra till motverkad smittspridning (Figur 2). Under -
sökningsplikten innebär att man som veterinär, oavsett
yrkesinriktning, om man får kännedom om ett misstänkt
fall av epizootisjukdom är tvungen att själv undersöka dju-
ret, alternativt se till att det blir undersökt av annan vete-
rinär. Att motverka smittspridning innebär i praktiken
ofta att utfärda en spärrförklaring, dvs besluta om förbud
för djur, djurprodukter, transporter och människor att
lämna eller komma till gården, samt att inleda smittspår-
ning. Innehållet i ”spärren” anpassas efter smittämnet och

dess epidemiologi. För PRRS som sprids både via direkt
och indirekt kontakt och eventuellt med vind, gäller
totalstopp för alla transporter till och från gården tills dia-
gnosen avfärdas eller bekräftas. Om smittan bekräftas
utfärdar Jordbruksverket en smittförklaring och bekämp-
ningen inleds.

DIFFERENTIALDIAGNOSER
Av epizootisjukdomarna kan, förutom PRRS, bland andra
Aujeszkys sjukdom (AD), klassisk svinpest (CSF) och 
brucellos orsaka reproduktionsstörningar liknande de i det
beskrivna fallet. Övriga agens att misstänka vid abortstor-
mar hos gris är leptospira, parvovirus samt icke infektiösa
orsaker som mykotoxiner i foder. Se Tabell 1 för beskrivning
av reproduktionsstörningar som kan ses vid de nämnda
sjukdomarna samt www.epiwebb.se för ytterligare beskriv-
ning av epizootisjukdomarna.

UTGÅNG OCH DIAGNOS
Besättningsveterinären kontaktade SVA som i sin tur 
kontaktade Jordbruksverket, gården spärrades och två ny -
födda, döda smågrisar med placentor från tre olika kullar
skickades in för obduktion. Prover för påvisande av virus-
genom med PCR-teknik för PRRS, CSF och parvovirus
samt prover för odling av brucella togs ut. Samtliga analy-
ser utföll negativt. Patologisk-anatomisk undersökning
visade på degenerativa skador i lever och njurar (akut
vakuolär levercellsdegeneration, akut tubulicellsdegenera-

FIGUR 2. Flödesschema
som visar principerna för
att hantera en epizooti-
misstanke.

misstänk

bekämpning

provta 
enligt

instruktion

misstanke
avfärdad

misstanke kvarstår

om misstanken bekräftas

invänta
provsvar

smittförklaring
Jordbruksverket

inled
smittspårning

skicka iväg
prover

smittrena dig
själv och åk hem

begränsa
smittspridning

”spärra”

undersök

anmäl

tänk
fråga
tänk
ring
SVA
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tion), skador som kan orsakas av mykotoxiner. Myko toxin-
 analyser utfördes inte men prov som togs på blötfodret
visade sig innehålla flera arter av aspergillusmögel, som
kan producera mykotoxiner. Efter foderbyte och övergång
till torrutfodring upphörde problemen i besättningen.

KORT OM PRRS
PPRS ger som namnet antyder reproduktions- och respi-
ratoriska symtom. Vuxna grisar får oftast milda symtom
som nedsatt allmäntillstånd, feber och aptitnedsättning.
Suggor drabbas av omlöpningar, aborter, mumifierade fos-
ter, små kullar och, som i det här fallet, för tidig grisning,
oftast på dag 107–113. Andelen dödfödda och svagfödda
grisar ökar, liksom smågrisdödligheten. Hos smågrisar kan
ibland ödem på ögonlock, konjunktivit, ökad blödnings-
tendens, diarré och meningit ses. 

Vuxna djur som insjuknar tillfrisknar ofta inom tio
dagar men på grund av de utbredda reproduktionsstör-
ningarna tar det upp till ett halvår innan normal produk-
tion åter uppnås i besättningen. Om inget görs etableras
smittan endemiskt med bestående produktionsbortfall
och sekundärinfektioner som följd. Inkubationstiden för
PRRS är normalt två till sju dagar. Infektionen sprids via
direktkontakt mellan svin, via sperma, eller indirekt via 
t ex transportbilar. Vindburen smitta har diskuterats men
inte bevisats. Virus är högpatogent vilket betyder att en
mycket liten infektionsdos räcker för att orsaka sjukdom.

PRRS är spritt över världen, inklusive EU, och är t ex
väl utbrett i Danmark. Det svenska utbrottet 2007 upp-
täcktes via det existerande övervakningsprogrammet, i den
först drabbade besättningen hade endast något sämre
reproduktionsresultat setts. 

Tabell 1. OLIKA TYPER AV REPRODUKTIONSSTÖRNINGAR FÖR NÅGRA DIFFERENTIALDIAGNOSER VID ABORTSTORMAR HOS GRIS. AD = AUJESZKYS SJUK-
DOM, CSF = KLASSISK SVINPEST.

Sjukdom Reproduktionsstörningar Anmärkning

AD Aborter ses 10–20 dagar efter klinisk sjukdom, framför allt om Epizootisjukdom
suggan infekteras under dräktighetens två första månader.
Dödfödda kultingar.
Mumifierade foster.

CSF Kan ha subkliniskt förlopp med reproduktionsstörningar Epizootisjukdom
som enda symtom:
Aborter.
Missbildningar (inkl kongenital tremor).
Mumifierade foster.
Svag- och dödfödda kultingar.

Brucellos Diffusa sytom från flera organsystem. Epizootisjukdom
Tidiga aborter.
Infertilitet.
Mumifierade foster.
Svag- och dödfödda kultingar.
Kvarbliven efterbörd.
Endometrit.

PRRS För tidig grisning. Epizootisjukdom
Aborter i sen dräktighet.
Omlöpningar.
Mumifierade foster.
Dödfödslar.
Svaga kultingar.
Ökad smågrisdödlighet.

Leptospiros Sena aborter. Anmälningspliktig
Infertiliet. sjukdom
Dödfödslar.
Ökad neonatal dödlighet.

Parvovirusinfektion Infertilitet.
Mumifierade foster.
Dödfödslar.
Små kullar.
Kliniskt friska suggor.

Mögelgiftsintoxikation Abort.
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■ Användning av antibiotika till svin
Forbrug af antibiotika til svin
L Alban, E Jacobsen, C Enøe, J Dahl, 
H Stege
Dansk VetTidsskr, 2010, 93, 6, 10–15

■ Djurskydd ska kunna mätas
Dyrevelfærd skal kunne måles
L Frandsen
Dansk VetTidsskr, 2010, 93, 6, 16–17

■ Förekomst och kliniska karakteristika av
cerebellär kortical abiotrofi hos american
staffordshire terrier i Danmark
Forekomst og kliniske karakteristika af 
cerebellar cortical abiotrofi hos american
staffordshire terriers i Danmark
N Fredsø Andersen, H Gredal, U Westrup,
J Steen Agerholm, P Skúli Leifsson, 
M Berendt
Dansk VetTidsskr, 2010, 93, 6, 28–34

■ Mekanismerna bakom utveckling av 
antibiotikaresistens
Mekanismer bag udvikling af antibiotika-
resistens
A K Olsen Alstrup, B Lauritzen
Dansk VetTidsskr, 2010, 93, 8, 6–7

■ Svenska anvisningar till antibiotikaval
och användning
Svenske anbefalinger til antibiotikavalg 
og anvendelse
H Strøm
Dansk VetTidsskr, 2010, 93, 8, 30–32

■ Antibiotikaanvändningen till djur fort-
sätter stiga
Antibiotikaforbruget til dyr stiger fortsat
E Jacobsen, C Enøe
Dansk VetTidsskr, 2010, 93, 9, 6–7

■ Värme i operationsbordet
Varme i operationsbordet
S Taarnhøj
Dansk VetTidsskr, 2010, 93, 10, 26–29

■ Sinläggningsutfodring på halm och 
vatten
Nedgoldningsprocedure på halm og vand
P K Gudiksen
Dansk VetTidsskr, 2010, 93, 11, 17–22

■ Endometrit hos häst
Endometritis hos hest
L Brandis, M Christoffersen, A M Bojesen,
M Rønn Petersen
Dansk VetTidsskr, 2010, 93, 12, 26–31

■ Videofotografi av fundus i ögat hos 
katter
Video-fundus-fotografi av katte
T Evans
Dansk VetTidsskr, 2010, 93, 14, 26–27

■ Bedövningsmetoder vid slakt av lax
Bedøvingsmetoder ved slakting av laksefisk
C M Mejdell, U Erikson, E Slinde, 
K Ø Midling
Norsk VetTidsskr, 2010, 122, 2, 83–90

■ Dräktighetsundersökning hos storboskap
vid rektalisering – är det skadligt för
fostret?
Drektighetsundersøkelse hos storfe ved 
rektalisering – er det skadelig for fosteret?

N Fjerdingby, K Karlberg
Norsk VetTidsskr, 2010, 122, 2, 102–103

■ Vaccination av hund och katt mot rabies
Vaksinasjon av hund og katt mot rabies
A Lund, A M Bratberg, H R Høgåsen
Norsk VetTidsskr, 2010, 122, 3, 147–154

■ Utbrott av Salmonella typhimurium
DT104 i en storboskapsbesättning
Utbrot av Salmonella Typhimurium
DT104 i ei storfebesetning
K Romsås Breden, A Vigerust, 
H P Schwencke
Norsk VetTidsskr, 2010, 122, 3, 156–162

■ Primär ciliär dyskinesi hos hund
Primær ciliær dyskinesi hos hund
A Torgersen, T L Ulstein, H Kippenes
Skogmo, C Fintl, H Small, E Skancke, 
B K Sævik
Norsk VetTidsskr, 2010, 122, 4, 235–241

■ Elakartad katarrfeber – en dödlig eller
subklinisk infektion?
Ondarta katarrfeber – ein dødeleg eller 
subklinisk infeksjon?
T Løken
Norsk VetTidsskr, 2010, 122, 4, 242–246

■ Multifokal retinadegeneration hos 
border collie
Multifokal retinadegenerasjon hos 
border collie
D Spanne Kjær, M Haaland, E Bjerkås
Norsk VetTidsskr, 2010, 122, 5, 295–300

■ Minskad effekt av diclazuril och 
toltrazuril mot Eimeria-infektioner 
hos lamm i en besättning i Rogaland
Redusert effekt av diclazuril og toltrazuril
mot Eimeria-infeksjoner hos lam i en 
besetning i Rogaland
B Gjerde, J M D Enemark, M J Apeland, 
J Dahl
Norsk VetTidsskr, 2010, 122, 5, 301–304

Ur Läkartidningen:
■ På prionfronten mycket nytt

E Norrby
Läkartidn, 2010, 107, 18, 1218–1224

■ Misstänkta lusägg i pojkes hår avslöjade
farlig parasit
B Kan, C Åsen, K Åsbakk, T G T Jaenson
Läkartidn, 2010, 107, 26–28, 1694–1697

■ Sorkfeberprognos: Sorkdata pekar på
nytt, stort utbrott
G E Olsson, M Hjertqvist, C Ahlm, 
M Evander, B Hörnfeldt
Läkartidn, 2010, 107, 29–31, 1769–1770

■ Hundbett gav kvarstående dövhet
M Widlund, A-S Duberg 
Läkartidn, 2010, 107, 29–31, 1771–1773

Lån, kopior av artiklar eller littera-

 tur sökning kan beställas från 

SLU-biblioteken www.bib.slu.se 

Frågor angående beställningar av

lån eller kopior tel: 018-67 11 12,

fax: 018-67 28 53 eller e-post: 

lan@bibul.slu.se 

Frågor angående litteratursökning

tel: 018-67 11 03 eller e-post: 

ultunabiblioteket@bibul.slu.se

Lösnummer av Läkartidningen 

kan beställas från Läkartidningens

sekretariat per brev, Läkartidningen,

Box 5610, 114 86 Stockholm, eller

per tel 08-790 33 00.

Adress till Dansk Veterinærtidsskrift:

Emdrupvej 28A, DK-2100 Køben -

havn Ø, Danmark. 

Adress till Norsk Veterinærtidsskrift:

Den Norske Veterinær forening, 

Pb 6781, S:t Olavs Plass, NO-0130

Oslo, Norge.

litteraturtjänst

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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Genetisk riskfaktor bakom
hundars kloproblem 

❘❙❚ Den autoimmuna sjukdomen SLO
(symmetrisk lupoid onychodystrofi) kan
leda till svåra skador i hundars klor. Nu har
forskare hittat de genetiska riskfaktorerna
för sjukdomen. Resultaten kan även leda
till ökad kunskap om liknande nagelsjuk-
domar som drabbar människa. 

Det är forskare vid SLU, Norges veteri-
närhögskola och Uppsala universitet som
har funnit en av de genetiska riskfakto-
rerna till klokapselavlossning. Studierna
bygger på ett samarbete mellan genetiker
och veterinärer verksamma vid de tre uni-
versiteten.

När det gäller SLO är det klovävnaden
som blir attackerad. Det leder till klokapsel -
avlossning och deformering av klorna. När
sjukdomen är fullt utvecklad är klorna på
alla tassarna påverkade och alla klokapslar

ramlar av. Sjukdomen innebär mycket 
lidande för de drabbade hundarna.

– Undersökningen har studerat några
raser som ofta drabbas: gordon setter, 
bearded collie och riesenschnauzer, säger
Maria Wilbe, doktorand vid SLU och förste-
 författare bakom studien.

– Vi har tidigare visat att MHC klass II är
en genetisk riskfaktor för vissa andra auto-
immuna sjukdomar hos hund, säger Maria
Wilbe. I den nu publicerade studien kunde
vi påvisa både en skyddande MHC-typ och
en typ som gav förhöjd risk. ■

Newcastle-larm i Västerås 

❘❙❚ Provresultat från döda vilda duvor i
Västeråsområdet har visat att fåglarna 
bar på virus som kan orsaka newcastle-
sjuka hos fjäderfä, skrev Jordbruksverket 
i ett pressmeddelande den 27 augusti.
Verket har därför tagit beslut om att alla
ute gående fjäderfän och tamfåglar i 
Västerås kommun ska hållas inomhus 
tillsvidare. Viruset (paramyxovirus) drab -

bar i första hand duvor och hönsfåglar.
Beslutet gäller tillsvidare för samtliga 

fjäderfä och tamfåglar i Västerås kommun.
Jordbruksverket kommer att gå ut med 
information så fort beslutet kan hävas. 
I slutet av augusti fanns inga tecken på 
att smittan spridits till tama fåglar.

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig
sjukdom som lyder under epizootilagen.
Veterinärer måste rapportera misstanke
om newcastlesjuka till länsveterinären och
Jordbruksverket. Viruset angriper nerv-
system, andningsorgan och tarm hos 
fåglarna. Sjukdomen kan orsaka explosiva
utbrott hos höns, kalkoner, fasaner, duvor
och vaktlar. Ett eller flera av följande 
symtom kan ses i olika grad: nedsatt all-
mäntillstånd, sänkt äggproduktion, ökad
dödlighet (upp till 100 procent), hängande
vingar, förlamade ben, vridning av nacken,
kramper, cirkelgång (symtom från CNS),
andningssvårigheter med eller utan hosta,
diarré. Infektionen överförs framför allt
genom direkt kontakt mellan fåglar.
Smitta sprids också med redskap, skor, 
kläder, fordon, damm och fjädrar. ■

❘ ❙❚ noterat

Vi har nu en spännande tid framför oss och kommer att
expandera vår verksamhet och som ett led i detta söker
vi flera medarbetare. Vi erbjuder ett omväxlande arbete i
en kreativ miljö med fokus på veterinärmedicinsk utveck-
 ling.  Att vara veterinärmedicinskt ledande för hundar
och katter inom djursjukvården i Sverige är viktigt för
oss. Har du rätt erfarenheter och egenskaper så är du
varmt välkommen till drygt 200 trevliga medarbetare.

Gärdets Djurklink öppnade 1 februari 2010 och är vår
minsta enhet, detta ställer krav på din flexibilitet och
erfarenhetsbredd. 

Yrkeserfarenhet
Du har flera års erfarenhet, samt specialistkompetens 
i hundens och kattens sjukdomar. 

Egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egen-
skaper där god samarbets- och organisationsförmåga
kommer att värderas. Du ska kunna arbeta mål- och
resultatinriktat och ha förmåga att se verksamheten ur
ett helhetspers pektiv.

Sista ansökningsdag är den 17 oktober 2010.

För mer information
Du är välkommen att kontakta Louise Bley Willamsson
på tel 08-505 30 441 eller 070-628 85 46 för mer infor-
mation om tjänsten.

Ansökan översänds till jobb@djursjukhusen.se  

Stockholms Regiondjursjukhus äger och driver Regiondjursjukhuset i Bagarmossen och
Djursjukhuset Albano i Danderyd och på Gärdet. Våra djursjukhus hör till några av Sveriges
mest välkända och moderna vårdinrättningar för hund och katt. Hos oss arbetar ett stort
antal kvalificerade veterinärer och djursjukvårdspersonal med unik specialistkompetens
inom flera områden. I varje stund för katt och hund – dygnet runt, året om.

Stockholms Regiondjursjukhus 
söker en klinikveterinär till Gärdets djurklinik
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➤

KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 39

29–30/9 -10. KURS UPDATE IN FELINE

INFECTIOUS DISEASES, Göteborg. Arr:
SPUV, Swevet Piab AB. (SVT 10/10)

29/9–1/10 -10. 3-D KASUSBASERT GRUNN-
KURS I LABORATORIEARBEID, HUND/KATT,
Hasselfors. Arr: Jan F. Andersen A/S.
(SVT 2/10)

30/9–1/10 -10. KURS LINEA ALBASNITT

– VAD GÖR JAG NU DÅ?, Göteborg. 
Arr: SPUV, Swevet Piab AB. 
(SVT 2/10)

30/9–1/10 -10. KURS CRACKING THE CHEST,
Göteborg. Arr: SPUV, Swevet Piab AB.
(SVT 2/10)

1–3/10 -10. A PRACTICAL COURSE IN EQUINE

WOUND MANAGEMENT, Strömsholm. Arr:
Veterinary Wound Healing Association.
(SVT 10/10)

2–3/10 -10. HÄSTTANDVÅRD, Halmstad.
Arr: Accesia. (SVT 7/10)

v 40

5–6/10 -10. KURS TTA TIBIAL TUBERCLE

ADVANCEMENT STIFLE SURGERY, Stockholm.
Arr: SPUV, SweVet Piab AB. 
(SVT 11/10)

6/10 -10. JUBILEUMSSEMINARIUM, MED

PRESENTATION AV AVSNITT UR DEN NYUT-
KOMNA JUBILEUMSBOKEN “VETERINÄR – 
YRKE I FÖRVANDLING”, gamla Veterinär-
hög skolan i Stockholm. 
Arr: Sveriges Veterinärförbund. 
(SVT 11/10)

8–9/10 -10. ETIK INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN,

Kointresserad veterinär

Svensk Mjölk söker

Svensk Mjölks djurvälfärdsavdelning utvecklar mjölk-
kornas förebyggande djurhälsovård, fruktsamhet samt 
bekämpning av olika smittsamma sjukdomar. Det kan 
handla om att lösa besvärliga besättningsproblem, initiera 
forskningsprojekt, driva utbildningar, utveckla IT-verktyg 
med fokus på att vara nyttiga för Sveriges mjölkföretagare 
och förbättra djurvälfärden i mjölkproduktionen.

Under de senaste åren tagit fram Hälsopaket Mjölk och 
utbildat ett hundratal veterinärer i ett starkt 

nätverk samt hjälpmedlen ”Signaler 
Djurvälfärd” och ”Fråga kon” för 

mjölkföretagare, 
veterinärer och 

rådgivare för 
att säkra upp 
djurvälfärden 

i små och stora 
mjölkbesättningar. 

Just nu utvecklar vi ett hygien- 
och smittskyddsprogram mot 

salmonella och andra smittsamma 

sjukdomar samt arbetar med en restriktiv användning
av antibiotika.

För att ytterligare stärka djurvälfärdsarbetet söker vi 
dig som är veterinär och som vill vare med och utveckla 
svensk mjölkproduktion. Du kommer att verka som 
projektledare i olika djurvälfärdsprojekt och ingå i 
smittskyddsgruppen på Svensk Mjölk samt bistå i 
arbetet med myndighetskontakter. Du bör ha några års 
arbetserfarenhet, tycka om att sätta veterinära frågor i ett 
större sammanhang och att kommunicera dina kunskaper.

Tjänsten är placerad i Stockholm.

Vill du veta mer kontakta ansvarig chef Charlotte Hallén 
Sandgren 070 – 266 96 40. Ansökan skickas före 15 
oktober 2010 till charlotte.sandgren@svenskmjolk.se eller 
till Svensk Mjölk, Charlotte Hallén Sandgren,
Box 210, 101 24 STOCKHOLM. Facklig företrädare är 
Lennart Holmström, SACO, 08-790 58 28.

Svensk Mjölk jobbar på uppdrag av mjölksektorn och
har ca 100 medarbetare. För mer information se
www.svenskmjolk.se

0771–19 19 00 | www.svenskmjolk.se

Signaler Djurvälfärd är ett av Svensk 
Mjölks senaste projekt med syfte att ge 
stöd i prioriteringsarbetet på gården.  
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➤ Näsby slott. Arr: SVS Smådjurssektion.
(SVT 10/10)

8–9/10 -10. KURS ADVANCES AND UPDATES

IN CANINE PHYSIOTHERAPY. Arr: 
VeTA-bolaget. (SVT 7/10)

v 41

11/10 -10. KVÄLLSKURS UTREDNINGSGÅNG

FÖR DEN KLIANDE HUNDEN OCH PRAKTISKA

TIPS VID CYTOLOGISK PROVTAGNING,
Lund. Arr: Virbac Animal Health. 
(SVT 11/10)

14/10 -10. KVÄLLSKURS UTREDNINGSGÅNG

FÖR DEN KLIANDE HUNDEN OCH PRAKTISKA

TIPS VID CYTOLOGISK PROVTAGNING,
Stockholm. Arr: Virbac Animal Health.
(SVT 11/10)

14–15/10 -10. KURS GETSJUKDOMAR,
Sundsvall. Arr: Svenska Djurhälso -
vården. (SVT 10/10)

15–16/10 -10. KURS ULTRALJUD GRUND,
SMÅDJUR, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 7/10)

15–16/10 -10. KURS TANDEXTRAKTION PÅ

HUND OCH KATT, Halmstad. Arr: Accesia.
(SVT 7/10)

v 42

22–23/10 -10. KURS HÄLTDIAGNOSTIK DEL 1,
Strömsholm. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 7/10)

23–24/10 -10. KURS OCULAR CONDITIONS

THAT NEED PROMT DIAGNOSIS AND TREATMENT,
Stockholm. Arr: SPUV, SweVet Piab AB.
(SVT 11/10)

v 43

25–26/10 -10. KURS RÖNTGENDIAGNOSTIK

FÖR SMÅDJURSPRAKTIKER, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 7/10)

26–27/10 -10. KURS RENENS BIOLOGI, 
SKÖTSEL OCH SJUKDOMAR, Uppsala. 
Arr: SLU m fl. (SVT 10/10)

28–29/10 -10. CHEFSDAGAR, Uppsala. 
Arr: AVF. (SVT 10/10)

29–30/10 -10. KURS RÖNTGENTEKNIK, 
-ANATOMI, HUND OCH KATT, GRUND,
Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 7/10)

v 45

8/11 -10. SEMINARIUM VEM HAR MAKTEN

ÖVER DJURLÄKEMEDEL, Stockholm. 
Arr: Apotekarsocieteten. (SVT 11/10)

8–12/11 -10. KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION

AV HUND, Arbrå. Arr: CaniRep HB.
(SVT 11/10)

11–12/11 -10. VETERINÄRKONGRESSEN, SLU,
Ultuna. Arr: SVS och SVF. (SVT 16/09,
SVT 10/10, program i detta nummer)

11–13/11 -10. TANDSJUKDOMAR HOS KATT,
Halmstad. Arr: Accesia. (SVT 7/10)

13–14/11 -10. HJERTEPASIENTER FRA DIAGNOSE

TIL BEHANDLING, HUND/KATT, Hasselfors.
Arr: Jan F. Andersen AB. (SVT 3/10)

v 46

17–19/11 -10. KURS ANESTESIOLOGI STEG 2,
hund och katt, Knivsta. Arr: 
VeTA-bolaget. (SVT 7/10)

19–20/11 -10. KURS DERMATOLOGI STEG 2,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 7/10)

19–20/11 -10. KURS SÅRVÅRD STEG 1,
Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 7/10)

20–21/11 -10. BEHANDLING AV SPINAL-
LIDELSER, HUND, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen AB. (SVT 3/10)

v 47

22–26/11 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: ORAL SURGERY, Halmstad. 
Arr: ESAVS och Accesia. (SVT 5/10)

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 4, 2011

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)

v 8

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

v 11

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

v 14

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

v 25

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

v 33

NY 17–19/8 -11. KURS PERFECTING PRIMÄR

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

v 49

NY 5–7/12 -11. KURS PERFECTING DENTAL

RESTORATION OCH PROTETIK arrangeras 
i Halmstad av Accesia. Info:
www.accesia.se, tel 035-397 97

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 39

29/9 -10. ANÄSTHESIE FÜR KLEINTIERE.
INTENSIV-SEMINAR (PÅ TYSKA), Tuttlingen,
Tyskland. (SVT 8–9/10)

1–2/10 -10. RÖNTGEN THORAX

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

v 40

8–9/10 -10. KURS TTA TIBIAL TUBERCLE

ADVANCEMENT STIFLE SURGERY, Köpenhamn.
(SVT 11/10)

8–9/10 -10. THORAX SURGERY (PÅ ENGELSKA),
Tuttlingen, Tyskland. (SVT 8–9/10)
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9–10/10 -10. TANNKURS HUND/KATT, 
GRUNNKURS, Viul, Norge. (SVT 3/10)

9–10/10 -10. THOROUGHBRED PREPURCHASE

EXAM DAYS, Chantilly, Frankrike. 
(SVT 10/10)

v 41

14–16/10 -10. BCVA CONGRESS 2010,
Torquay, England. (SVT 10/10)

15/10 -10. HÄUFIGE ZAHNPROBLEME BEI

DER KATZE UND DEREN BEHANDLUNGS -
MÖGLICH KEITEN – BASISKURSUS

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

v 42

20–24/10 -10. BASIC VETERINARY CHIRO-PRAC-
TIC COURSE SACROPELVIC (MODUL I),
Sittensen, Tyskland. (SVT 10/10)

22–23/10 -10. 1ST INTERNATIONAL VETS

CONGRESS ”SHARE AND LEARN”, Rotterdam,
Nederländerna. (SVT 11/10)

23–24/10. KURS AKUTTMEDISIN HUND/KATT,
Viul, Norge. (SVT 4/10)

v 43

27/10 -10. GLAUKOM BEI HUND UND KATZE

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

29–30/10 -10. ZAHNBEHANDLUNG BEIM

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

31/10 -10. ZAHNBEHANDLUNG BEIM PFERD.
INTENSIVÜBUNGEN FÜR FORTGESCHRITTENE

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

v 44

1–6/11 -10. EXCELLENCE IN VETERINARY

THERAPY: ORTHOPAEDICS AND

ANAESTHESIOLOGY, Lissabon, Portugal.
(SVT 5/10)

5–6/11 -10. ORTHOPÄDIE FÜR KLEINTIERE

Arbetsbeskrivning
Du kommer att arbeta tillsammans med länsveterinär,
biträdande enhetschef Annelie Grip Hansson. Arbetet
som länsveterinär innebär att tillämpa den veterinära
kompetensen i ett samhällsperspektiv. Arbetet medför
omfattande kontakter med allmänheten, företag, kommu-
 ner, universitet, andra myndigheter och organisationer. 

Länsstyrelsen bedriver kontroll och tillsyn över en rad
områden. Du kommer att hantera ärenden som rör livs-
medel och smittskydd, animaliska biprodukter och foder,
ärenden inom djurens hälso- och sjukvård, djurskydds-
 ärenden, epizootiberedskap. Vi vill särskilt utveckla vårt
arbete inom livsmedelsområdet. I arbetet ingår även
omfattande rådgivning och information.

Kvalifikationer
Vi söker dig som 
• är legitimerad veterinär med erfarenhet från olika 

veteri nära frågor, 
• är initiativrik och resultatinriktad, 
• har lätt för att knyta kontakter och uttrycka dig i tal

och skrift, 
• har god samarbetsförmåga, 
• har körkort och datorvana. 

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egen-
skaper. 

Anställningsomfattning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde
enligt överenskommelse.

Vill du veta mer
är du välkommen att ringa länsveterinär Annelie Grip
Hansson, 090–10 72 44 eller 070–632 45 05. 
Mailadress: annelie.griphansson@lansstyrelsen.se 

Facklig företrädare är Joacim Jacobsson SACO,
Margaretha Sjögren ST och Gunnar Robertsson SEKO.

Samtliga nås via vår växel 090–10 70 00.

Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning, så ange
ditt löneanspråk i ansökan.

Välkommen med Din ansökan
via vårt webbformulär www.lansstyrelsen.se/vasterbotten.
Bifoga meritsammanställning (CV) och ange löneanspråk.

Ange ref nr 112-5883-2010

Din ansökan vill vi ha senast den 12 oktober 2010

Länsstyrelsen arbetar för att vara en arbetsplats som är
fri från all diskriminering.

Länsstyrelsen i Västerbottens län är en statlig myndighet med
cirka 250 anställda. Verksamheten leds av landshövding Chris
Heister och länsråd Birgitta Heijer. 

Länsveterinär
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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

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

v 45

12–13/11 -10. SOFT TISSUE FOR ASSISTENTS

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

v 46

14–18/11 -10. XXVI WORLD BUIATRICS

CONGRESS 2010, Santiago, Chile. 
(SVT 4/10)

15–26/11 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: INTERNAL MEDICINE III, Utrecht,
Nederländerna. (SVT 5/10)

v 47

26–27/11 -10. ARTHROSKOPIE II. AUFBAUKURS

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

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 MANAGE -
MENT ASSOCIATION (VPMA) CONGRESS 2011,
Kenilworth, England. (SVT 11/10)

v 8

23–27/2 -11. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

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

v 14

6–10/4 -11. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

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

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 44

NY 2–6/11 -11. WEVA (THE WORLD EQUINE

VETERINARY ASSOCIATION) KONGRESS 2011
arrangeras i Hyderabad, Indien. 
Info: www.weva2011india.com 

➤
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❘❙❚ kåseri

CHEFEN PÅ RÄKFABRIKEN

hade föreslagit att jag skulle
ta mig upp på berget och se
på utsikten innan jag gick
och la mig. Här stod jag nu
och betraktade ett fantastiskt
panorama med snö klädda
fjäll och smala fjordar och
tänkte över dagens upple -
velser. Det var 28 maj och
klockan var ca 22.30. Det
var dagsljus eftersom jag befann mig på en ö utanför Tromsö
där midnattssolens ljusa nätter härskade. Västerut fanns bara
öppet hav ända till Grönland. 

DET HADE VARIT en lång arbetsdag på tio, tolv timmar fylld
av intensivt granskande av kontrollprogram, rengöringsruti-
ner, intervjuer med anställda och inspektioner av lokaler och
utrustningar. Anläggningen köpte frysta råräkor som tinades,
storlekssorterades, kokades, skalades, sorterades igen, inpek-
terades och slutligen frystes in i påsar som exporterades över
hela Europa. Allt enligt bästa praxis i räkbranschen med fina
hygienzoner där räkorna efter kokningen skalades mellan
stora gummivalsar i specialdesignade maskiner. Metoden
kommer ursprungligen från New Orleans där en viss JM
Lapeyre runt 1940 kom på att nykokta räkor tappade sitt skal
när han råkade trampa på dem med sina gummistövlar. Efter
diverse experiment med att köra räkor genom gummicylind-
rar i sin mammas gamla tvättmaskin var tekniken född!

VAD SOM ALLTID fascinerar vid dessa revisionsbesök är hur
alla tillämpar konceptet HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point). Detta koncept utvecklades under 1960-talet
när man började framställa mat till astronauterna i det ame-
rikanska rymdprogrammet. När John Glenn, Neil Armstrong
med flera skulle äta i rymdfarkosterna fick de ju inte bli sjuka.
HACCP lanserades internationellt 1971 och sedan dess har
det spritt sig över hela världen och finns nu med som krav i
all lagstiftning och i alla standarder och certifieringar. 

VAR MAN ÄN befinner sig i livsmedelsvärlden så kan man allt-
så diskutera HACCP och alla vet vad man talar om. Det är
lite av esperanto eller Linnés systema naturae, fast begränsat
till termer och kontroller av hygieniska risker i livsmedels-
sammanhang. Det används i allt från stora industrier till små
lunchmatställen. Just på den här räkfabriken längst ut i norska
havsbandet hade vi diskuterat vikten av att rätt formulera
gränsvärde och metodik vid mätning av kärntemperaturen
när räkorna kokades. Det är den viktigaste kontrollen i denna
anläggning och en given CCP (Critical Control Point).

MÖJLIGEN KÄNDE MAN inte till HACCP på det lilla hotellet
i byn. Hit letade sig bara en och annan fisketurist och den här
gången hade jag varit ensam gäst. Fabrikschefen berättade att
det en gång hade kommit fyra gäster samtidigt som alla ville
beställa olika rätter. Kocken verkade inte så pigg på detta utan
föreslog gång på gång att ”de kunde väl ändå beställa samma
sak – det skulle vara så mycket enklare”. Gästerna accepterade
till slut detta och efteråt framkom det att kocken hade fått
rycka in som reserv eftersom hans två söner som normalt drev
hotellet hade festat så kraftigt att de var helt oförmögna att
sköta verksamheten denna kväll. Pappan kunde helt enkelt
bara laga en av rätterna på matsedeln och så fick det bli!

NÅVÄL, DEN STEKTA torsken med smörsky som jag hade fått
hade smakat ljuvligt och väl tillbaka på hotellet sov jag snart
vaggad till sömns av Atlantens vågor.

TORBJÖRN HOLMBERG

En livsmedelsrevisors funderingar 
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Avlidna
Professor emeritus BIRGER SCHANTZ har
avlidit den 7 augusti 2010. Han föddes
1932 i Stockholm och avlade veterinär -
examen 1961. Han började sitt veteri-
nära yrkesliv som amanuens på avdel-
ningen för kirurgi vid Kungliga
Veterinärhögskolan (KVH) 1958, och
fortsatte 1966 som klinik veterinär vid
institutionen för kirurgi, KVH. Han
fick tjänst som tf biträdande professor 
i kirurgi 1973, disputerade 1974 och
utsågs till docent i kirurgi 1975. 1979
erhöll tjänst som professor i kirurgi 
vid SLU. Han var också forskningschef
vid institutionen för sjukvård i krig,
Försvarets Forskningsanstalt (FOA) fr o m
1983, chef för FOAs huvud avdelning 5

fr o m 1986 och forskningsdirektör vid
FOA fr o m 1994. Han pensionerades
1997.

F överveterinär GEORGIOS TOFFIA har 
av lidit den 14 augusti 2010. Han föd-
des 1944 i Akhna, Cypern, avlade stu-
dent examen i Famagusta 1962, veternär   -
e xa men i Leipzig 1969 och erhöll svensk
legitima tion 1974. År 1980 började han
arbeta som distriktsveterinär i Byske
med stationeringsort i Skellefteå och var
samtidigt stadsveterinär där. Senare
erhöll han tjänst som överveterinär/
besiktningsveterinär vid kontrollslakte-
riet i Skellefteå och arbetade där fr o m
1989 fram till sin pensionering 2005.

PERSONNOTISER

EXAMINATION – ÖGON

Examination i diagnostik av ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt

Nedanstående personer har den 31 juli
2010 fullgjort särskild utbildning och
examination i diagnostik av ärftliga
ögonsjukdomar hos hund och katt
enligt det samnordiska utbildningspro-
grammet godkänt av Sveriges Veterinär -
medicinska Sällskap och övriga nordiska
huvudmän.

• Anestis Simeonidis 
• Carina Åkesson

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Jordbruksverket har fr o m den 28 juni t o m den 24 augusti utfärdat svensk veteri-
närlegitimation för nedanstående personer:

• Frida Arnlund
• Annika Cronstedt-Fell
• Katrin Dec
• Hanna Eriksson
• Anna Fredriksson
• Dorte Gram
• Cesar Esteban Guevara
• Elsa Gunnarsdóttir
• Minna Harju
• Petra Harvánková
• Hanna Elisabeth Hedström
• Elisabeth Hellström
• Isabella Horn
• Gunilla Josefsson
• Marie Lindell
• Stina Magnusson
• Ina Malmkvist 
• Anna Martinsson

• Lié Numar
• Hubert Olszewski
• Gonzalo Ortiz Centeno
• Helle Pedersen
• Sibylle Reinmuth
• Karolina Scahill

• Joakim Skierus
• Sofia Stenberg
• Henrik Søeborg
• Jantien Van Haaften
• Mariska Johanna Verkerk
• Caroline Viets

”Don’t worry about how young you look.
By next year you’ll have gray hair!”

”Now, I want you to soak the eye in warm
water for several hours daily.”

SvT 12-10 final:Layout 1  10-09-19  06.42  Sida 66




