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❘❙❚ ledare

Grisskandaler och 
antibiotikaresistens

ÖRRA ÅRTIONDET SLUTADE MED den så kallade ”grisskandalen”. Vi var
nog många som blev överraskade av den enorma massmediala upp-
märksamheten och engagemanget hos allmänheten som den gav upp-

hov till. De som har en någorlunda god kännedom om och insyn i hur det
ser ut i grisbesättningarna i landet blev nog också överraskade över den bild
som djurrättsalliansens foton och filmer visade. Bilderna, som tyder på oaccep-
tabla förhållanden, överensstämmer dock inte med den situation som man
känner igen från de aktuella besättningarna. 

Det är bra att missförhållanden kommer i dagen och vi som veterinärer
måste ta vårt ansvar när det gäller djurskydd. I första hand är det dock djur -
ägaren, men även branschen genom kvalitetssäkringsprogram, som har
ansvaret för att djuren hålls på ett tillfredsställande sätt. Den operativa kon-
trollmyndigheten, länsstyrelsen, har också ett ansvar för att kontrollera att
djurskyddslagens krav följs, men har alltför lite resurser för att garantera att
detta fungerar i varje besättning.

Vår uppgift som veterinärer, vare sig vi arbetar på myndighet, i näringen
eller på djursjukhus, är att ha stor integritet, vidta åtgärder när djur far illa och
anmäla missförhållanden när det är befogat och djurskyddslagens krav inte
följs. För att klara av detta krävs också support från arbetsgivare som måste
stötta den som påtalar brister. Här bör även veterinärförbundet vara ett stöd.

En annan fråga som är aktuell är resistensproblematiken. Man kan idag
inte öppna en dagstidning utan att stöta på artiklar om den stora fara som
antibiotikaresistens hos bakterier utgör för framtiden. Det anses att utveck-
lingen av antibiotikaresistens är det största långsiktiga infektionsproblemet vi
har framför oss. Det stora hotet just nu är spridning av MRSA (stafylokocker)
och ESBL (gramnegativa bakterier). Dessa kan spridas mellan djur och män-
niskor och är således zoonoser. Läget i vårt land inom både human- och vete-
rinärmedicinen är som bekant mycket bättre än i många andra länder.

Vi veterinärer måste verka för att minimera risken för spridning av anti-
biotikaresistens genom att vara restriktiva med antibiotikaförskrivning. Det
tror jag de allra flesta veterinärer i vårt land känner till. På sällskapsdjurssidan
har man här nått långt medan det är svårare på produktionsdjurssidan.
Detta kan sannolikt bero på att dagens husdjursproduktion alltför ofta
bedrivs under stor ekonomisk press. Dessutom förekommer brister i de lokaler
där djur hålls t ex beträffande ventilation, otillräcklig foderkvalitet, brister i
driftsledning och otillräcklig tillsyn. Produktionsförhållanden ger upphov
till infektionssjukdomar som måste behandlas.

Den praktiserande veterinären har givetvis inget egen-
intresse av att förskriva antibiotika men måste göra det inte 
minst av djurskyddsskäl. För att minska antibiotikaanvänd-
 ningen och undvika ”grisskandaler” krävs stor satsning 
på förebyggande djurhälsovård och på produktions-
former som förbättrar djurhälsan och djurskyddet.
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Det senaste supplementet som skic -
kats ut med SVT heter ”Försöksdjurs -
anestesi, rekommendationer från SVS
försöksdjurssektion”. Supplementet
har rönt stor uppskattning även utan-
för den närmaste kretsen och finns 
nu på många universitet och andra
institutioner runt om i landet. En av
drivkrafterna bakom produktionen är
sektionens utbildningsansvariga Anne
Halldén Waldemarson, till vardags
veterinär på Karolinska Institutet.

– SUPPLEMENTET SPEGLAR väldigt väl vad
arbetet som försöksdjursveterinär till stor del
handlar om, nämligen att söka och sprida kun-
skap, säger Anne som inledning på samtalet när
veterinärtidningen hälsar på.

Hon plockar fram en powerpoint-presenta-
tion med titeln ”Försöksdjursveterinärens roll i
Sverige” och drar snabbt – två timmar med
utvikningar – igenom vem som ansvarar för
vad i ett djurförsök och vad en försöksdjurs -
veterinär gör, såväl praktiskt som teoretiskt.
Det teoretiska arbetet överväger, ett djurförsök
är omgärdat av en djungel av pappersexercis
och veterinären handhar en hel del av detta.

Att samla och sprida kunskap
ledord för försöksdjursveterinären 

TEXT OCH FOTO:
SUZANNE FREDRIKSSON
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– Förra året fick vi ca 400 etiska ansökningar
om olika djurförsök till veterinäravdelningen
på Karolinska Institutet, KI, för granskning.
Det kan ta från 15 minuter till flera veckor att
behandla en ansökan, säger Anne.

– Allt beror på försökets art och hur väl fors-
karna planerat det. Många gånger saknas till
exempel redogörelser för eventuella negativa
bieffekter av försöket som påverkar djurets väl-
färd. En mycket viktig del i försöksplaneringen
är att från början fastställa en avbrytnings-
punkt, den viktigaste punkten som en veterinär
kan bidra med, förklarar Anne. Hon understry-
ker att det är veterinärernas sakkunskap som
ska borga för acceptansen för djurförsök hos
allmänheten, det vill säga att djuren inte lider i
onödan. 

Att det ofta är svårt för veterinären att bedöma
ett försök beror på att nästan allt hamnar i
någon sorts gråzon. Det ligger i sakens natur att
försöken är nya och att det sällan finns fakta att
luta sig mot när en ansökan ska bedömas. Att
leta artiklar, att söka bättre alternativ till de
metoder som forskaren själv föreslagit gällande
smärtlindring och anestesi, där det senare är
den vanligaste orsaken till diskussioner, och att
utbyta information med kolleger är ett ständigt
pågående jobb för de sex veterinärer som arbe-
tar på KI. De bollar dagligen information med
varandra. 

– Det går inte att ta en källa och lita på den,
säger Anne. Oftast lyssnar forskarna på oss,
men det händer också att någon säger att ”jag
har sett att det fungerar så här …” trots att vi
har 30 olika artiklar som visar motsatsen. I
dessa fall är det skönt att det inte är veterinären
utan den djurförsöksetiska nämnden som ska
avgöra om försöket är etiskt försvarbart. 

– Man måste alltid ha rejält på fötterna när
man bedömer forskarnas ansökningar. Det är
inte bara att komma med en annan åsikt lite
hur som helst. Det är så mycket man måste
sätta sig in i och det tog mig nästan två år innan
jag vågade uttala mig överhuvudtaget, kom-
menterar Anne. 

– Nu har jag jobbat här i tio år och har pre-
cis blivit varm i kläderna. Jag känner att det jag

säger bär och att jag är en bra spindel i nätet.
Numera är det är många forskningsprojekt som
kan snabbas på eftersom jag ser alla ansökningar
och kan koppla ihop forskare som är inne på
samma linje.

Anne vill också inflika att hon är väldigt nöjd
med sin utbildning på veterinärprogrammet.

– Varje dag har jag nytta av precis varenda
lektion.  

ATT BEHANDLA ANSÖKNINGAR och följa olika
försök är en stor del av Annes vardag. Det är ett
jobb som ständigt ställer krav på nya kunskaper
för att förstå vad ett försök kan få för konse-
kvenser för djuret och var gränsen ska dras. 

– Visst finns det lagstiftning att luta sig mot
och det gör vi ofta, men vi måste vara lite mer
detaljerade. Begrepp som ”negativ påverkan på
djurets allmäntillstånd” kan tolkas väldigt
olika. Tillsammans har vi på KI utarbetat en
mall med ett poängsystem som är anpassat till
svenska förhållanden, KI-mallen. Den kan
användas som stöd för forskare, djurvårdare
och ledamöter i etiska nämnder för att bedöma

Efter tio år på jobbet känner
sig Anne varm i kläderna och
kan även fungera som en
nyttig spindel i nätet mellan
olika forskare. 
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påverkan på allmäntillståndet. Grunden till den
här bedömningsmallen är hämtad från olika
”guidelines” som vi hittat i andra länder efter-
som motsvarighet saknas i Sverige. 

– Förr fanns Centrala Försöksdjursnämnden
som gav ut en del specifika råd hur vissa djur-
modeller kunde göras på bästa sätt (jämte Jord -
bruksverket som gav ut föreskrifter). Denna
nämnd försvann i och med att Djurskydds -
myndigheten inrättades. De tidigare råden
lades in i föreskrifter och djurskyddet gick
sedan tillbaka i Jordbruksverkets regi. Det har
inte getts ut några nya specifika råd om djur-
modeller sedan dess. De djurförsöksetiska
nämnder som finns idag, sju stycken fördelade
över landet, ska väga nyttan mot djurets lidan-
de i ett djurförsök. Det skulle vara till stor hjälp
för de svenska nämnderna om det fanns råd
motsvarande de ”guidelines” som finns i många
andra länder. 

– Därför känner jag att vårt arbete som bi -
sittare till etiska nämnden och vår medverkan i
pro  jektplaneringar är betydelsefullt. En väsent-
lig förändring infördes 1998, nämligen att
nämnden blev beslutande från att tidigare varit
rådgivande. Det är bra. 

ANTALET DJURFÖRSÖK ökar ständigt medan
antalet djur som används i många försök sjunker.

– Alla i branschen känner till de tre R:en,
reduce, refine, replace, som de brittiska fors -

karna Russell och Burch myntade redan 1959.
Idag är det framför allt refinement, som gäller.
Försöken förfinas genom till exempel bra anes-
tesi och postoperativ smärtlindring.  

DET MAN STUDERAR MEST i dag är på mole-
kylär nivå där det vanligaste ”djuret” är ett
fiskägg. Först när det kläcks räknas det som för-
söksdjur. Om syftet med en åtgärd på ett djur
är forskning eller undervisning är djuret enligt
svensk definition ett försöksdjur (det finns
dock vissa undantag, till exempel ringmärkning
av fåglar och undervisning som inte medför
lidande för djuret). Det innebär att det i Sverige
används ungefär 7,5 miljoner djur årligen.
Enligt EUs definition handlar det i stället om
ca 500 000 djur. Förklaringen till den enorma
skillnaden är att till exempel provfiske räknas
som försök i Sverige och är underställt samma
regler som ett medicinskt försök på en råtta. 

Veterinären måste noggrant sätta sig in i alla
de djurslag som trots allt ändå ska användas.
Det handlar inte bara om det rent medicinska,
utan också om etologin. Djuren ska ha det så
drägligt som möjligt och det är veterinärens
ansvar att se till att närmiljön berikas på ett
gynnsamt sätt. Med undantag för lantbrukets
djur, fåglar, fiskar och vilda djur, är alla försöks -
djur destinationsuppfödda. Hela deras liv ska
journalföras och bevakas. Det handlar till stor
del om genmodifierade individer som, förutom
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En ny sändning möss har
kommit till KI. Anne och assi-
stenten Madelaine Rörström
konstarerar att mössen är
glada och trevliga.
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”vanliga” restriktioner gällande smittspridning,
absolut inte får komma ut i naturen. 

PROCEDURERNA KRING import och export av
djur genererar en hel del ”detektivarbete”. Av
de sex veterinärtjänsterna på KI går i stort sett
en heltid åt bara till detta. Varje import ska föl-
jas av dokumentation två år tillbaka i tiden.
När de väl är på plats tar det rent praktiska
arbetet vid. Djuren ska provtas, sitta i karantän
och sedan fasas in i verksamheten. Innan dju-
ren kan användas i försök måste de vänja sig 
vid sin nya omgivning och återgå till normala
fysiologiska värden efter den stress som en
transport innebär.

– Vi förbereder djuren mentalt för det som
komma skall, säger Anne och visar hur man tar
emot en sändning möss och råttor. 

Hon berättar att alla burar öppnas ett par
gånger om dagen. Mössen och råttorna görs
handtama och ”gullas” med.

– De här ska användas av studenter. Det är
ju trevligt om studenterna slipper bli bitna
direkt när de kommer hit, säger Anne och
skrattar. Hon och assistenten Madelaine
Rörström konstaterar att den här sändningen
innehåller ovanligt trevliga djur med bra tem-
perament. 

– Råttor är lättlärda. Ger man dem godis två,
tre gånger när man tar upp dem piper de fru-
strerat och hänger i gallret om man missar den
fjärde gången, kommenterar Madelaine.

KIS VETERINÄRER ansvarar även för de djur
som finns på andra sjukhus i Stockholm samt
på  Stockholms universitet där det också ingår
fältforskning. De djurslag KIs veterinärer kom-
mer i kontakt med är mus, sork, råtta, hamster,
marsvin, kanin, iller, får, gris, dovhjort, fjällräv,
höna, vilda småfåglar, fisk och groda.

– I och med att den genetiska koden för till
exempel möss och zebrafisk är kartlagd är de
mycket användbara i dagens forskning. Ut veck -
lingen går fort, forskarna vill se snabba resultat
och de djur som används är skapta för speciella
ändamål, säger Anne. 

När man pratar med dig låter det som om
djur försöken helt har tappat prefixet ”plåg  -
samma”?

– I princip, ja. Det är så mycket som sker på
en helt annan, och betydligt lägre, nivå numera.
Litet och snabbt är dagens melodi. Ett zebra-
fiskägg kläcks på tre dagar och är genomskinligt
vilket förenklar studier av eventuella genetiska
missbildningar under den embryonala utveck-
lingen. Det är det tempot forskarna vill ha,

säger Anne skämtsamt. Hon blir lite allvarli gare
när hon berättar om de försök av ”avsevärd svå-
righetsgrad” som veterinärer ska övervaka. 

– Visst finns det stunder när jag inte tycker
att arbetet är roligt. Det kan vara väldigt job-
bigt med svåra försök, men jag är benhård med
att forskarna håller sig inom uppsatta ramar.
Det är inte alltid man kan förutse allt som kan
hända. Jag tycker dock att jag kan påverka så
mycket att det positiva överväger.  

Har du känt dig utsatt i jobbet någon gång?
– Det har varit väldigt lugnt på senare år. Jag

tror att allmänheten har förstått vad vi veteri-
närer gör, eller rättare sagt inte gör, och att det

Zebrafisken är det vanligaste
försöksdjuret. Den softade
belysningen beror inte på 
ljuset i djurhuset utan imma
på kameralinsen. Det är
varmt här inne.

Anne menar att det finns så mycket positivt i det hon kan påverka att det över-
skuggar de få stunder hon inte tycker om sitt arbete med försöksdjur.
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bland annat är veterinärerna som ser till att
djur skyddet upprätthålls vid djurförsök. Per -
son ligen har jag inte varit särskilt utsatt, men
det har hänt att djurrättsaktivister har försökt
stjäla djur här på KI, berättar Anne. 

– För några år sedan sågade de upp ett hål i
väggen till ett av djurhusen. De släppte ut (fast
de påstod på sin hemsida att djuren fått nya
hem) ett antal illrar och sprayade ”mördare”
och dylikt på väggarna. Aktivisterna hade god

lokalkännedom för de prickade precis det enda
ställe där det var möjligt att komma igenom
väggen. Men en iller ville bo kvar här, så den
kom tillbaka efter någon dag. 

NU HAR DU BERÄTTAT ”allt” om ditt jobb,
men vem är Anne Halldén Waldemarson? 

– En finmekaniker som skolade om sig till
veterinär. Jag började som ensam tjej bland 30
killar på Norra Real, fyraårig teknisk utbild-
ning, men tröttnade efter ett par år och började
som instrumentmakarelev. Det var på den
tiden man kunde leva på en halvtidslön så jag
studerade en del ”kul saker” vid sidan av job-
bet. Det var biologi, psykologi och textilkun-
skap till exempel. Människor och djur har all-
tid varit det jag velat jobba med så jag fortsatte
med att bli terapibiträde, mentalvårdare och
undersköterska, berättar Anne.

– Idén om att bli veterinär fanns väl i bak-
huvudet, men betygen var sisådär. Det blev
Komvux. Jag som aldrig gillat matematik tyckte
det var jättekul. Kemi och fysik också. Med 4,9
kom jag in på veterinärutbildningen 1994. Jag
vikarierade en kort period som distriktsveteri-
när i Grödinge och samtidigt på en smådjurs -
praktik innan jag började arbeta som universi-
tetsveterinär. Sedan har jag arbetat på KI hela
tiden. 

Är du infödd Stockholmare? 
– Ja, jag är född i Hammarby. Numera bor

jag med man och en av sönerna i  Årstaberg. Jag
har en kolonistuga i Skrubba, Tyresö, där jag
bor i stort sett hela sommarhalvåret. Ränner
runt i skogen och plockar svamp och bär, vill
alltid göra ”nytta”.  Samma sak gäller valet av
litteratur, sällan romaner, bara facklitteratur.

Är det ditt fritidsintresse?
– Ja, numera. Sedan jag blev veterinär har

fritiden förändrats. Förr höll jag på med konst-
hantverk som silversmide till exempel, men nu
är det mest arbete. Jag har svårt att hålla mig till
åtta timmars arbetsdag.

Anne håller på att läsa FELASA D, en euro-
peisk specialisttitel i försöksdjursvetenskap.
Hon är också kursansvarig för all försöksdjurs -
utbildning på KI vilket innebär ungefär 50 pro-
cent av arbetstiden. Att inhämta och sprida
kunskap är ord som ständigt återkommer.  

– Det som gör att jag trivs så bra med mitt
jobb är att jag får veta så mycket, ibland före
alla andra, och att jag verkligen kan påverka väl-
 färden för de djur som används där jag jobbar.
Jag finns ju med i frontlinjen, med forskarna.
Det är otroligt stimulerande, avslutar Anne.  ■

10 N U M M E R  2 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Det finns alltid intressanta
frågor att diskutera. Här är
det agronomie doktor Elin
Spangenberg som tar tillfället
i akt att få goda råd. 

FELASA, Federation of European Laboratory
Animal Science Associations, är ett nätverk
för försöksdjursvetenskap. www.felasa.eu.
Allmän information om djurförsöksverk-
samhet finns på www.djurforsok.info.
Föreskrifter med mera, till exempel ordför-
klaringar, finns på www.jordbruksverket.se
under fliken djur. 

Guidelines – rekommendationer och riktlin-
jer från myndighet eller intresseorganisation, 
exempelvis supplementet i ”Försöksdjurs 
anestesi”.

Avbrytningspunkt – den planerade gränsen
för ett djurs lidande som föranleder att ett
djur av djurskyddsskäl tas ur ett djurförsök
oavsett om försökets slutpunkt uppnåtts.

Slutpunkt – det planerade tillfället för av-
slutning av ett djurförsök när dess syfte ska
anses ha uppnåtts.
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Infektion med Crenosoma vulpis
hos hund misstänks av författaren
vara en underdiagnostiserad orsak
till akut och kronisk hosta hos hund
i Sverige. Infektion sker genom att
hunden äter infekterade snäckor
och sniglar. Följande litteraturstudie
beskriver parasitens livscykel, sym-
tom och diagnosmetoder för smit-
tade hundar och diskuterar olika
behandlingsalternativ.

Artikeln utgör författarens exa-
mensarbete för specialistutbildning
avseende hundens och kattens sjuk-
domar.

INLEDNING OCH SYFTE
Crenosoma vulpis (C vulpis) är en rund-
mask som kan infektera lungorna hos
flera olika djurslag (23) (Figur 1). Inom
smådjursmedicinen är parasiten framför
allt viktig som en differentialdiagnos vid
kronisk hosta hos hund (3, 5, 6, 9, 12,
16, 19, 26, 27). C vulpis är en nematod
med indirekt livscykel som är beroende
av olika typer av snäckor och sniglar för
sin vidareutveckling (9, 26, 27). 

Då författaren under 2009 behandlat
ett tiotal hundar diagnostiserade med
lungmaskinfektion, väcktes en misstanke
om att detta kan vara en underdia-
gnostiserad sjukdom i Sverige. 

Syftet med föreliggande arbete är att
beskriva parasitens livscykel och mellan-
värdar, infektionens symtombild, dia-

gnos metoder och behandling av infekte-
rade hundar.

LITTERATURÖVERSIKT
Crenosoma vulpis
C vulpis, även kallad rävens lungmask, är
en nematod tillhörande överfamiljen
Metastrongyloidea (26). Parasiten hittas
världen över och infekterar hunddjur (5,
9, 12, 17, 26). Olika arter av räv (rödräv,
gråräv, fjällräv), tamhund, varg, järv och
andra arter såsom björn, utter, grävling
med flera kan infekteras (23). Inga pub-
licerade studier över parasitens utbred-
ning hos hund i Sverige finns, men en
studie från 2007 på obducerade rödrävar
i Sverige visade att nio procent av rävarna

var infekterade (13). Däremot har studier
från Tyskland visat att antalet lungmask-
infekterade hundar ökat de senaste åren
(2, 25).

I Tyskland genomfördes mellan 1999
och 2002 en studie omfattande 8 438
hundar. Avföringsprov skickades in från
hundar vid allmän hälsokontroll, kon-
troll inför vaccination, på grund av mag-
tarmstörningar eller av ospecificerad
anledning. Studien visar en prevalens på
0,9 procent hos tyska hundar (1). En
riktad undersökning genomfördes mel-
lan 2003 och 2007 i både Tyskland och
Danmark. Avföringsprov analyserades
från 4 151 danska hundar och 958 tyska
hundar där lungmaskinfektion miss-
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FIGUR 1. Crenosoma vulpis kallas även rävens lungmask och är en rundmask som kan 
infektera lungorna hos flera olika djurslag. 
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tänktes. 1,4 procent av de danska hun-
darna och 2,4 procent av de tyska hun-
darna visade sig vara infekterade med C
vulpis (25).

I en tredje tysk studie genomförd
mellan 2007 och 2009 analyserades
avföringsprov från 810 hundar med
olika symtom på lungmaskinfektion
såsom hosta, dyspné och nedsatt allmän-
tillstånd (2). Andelen hundar infekterade
med C vulpis var 6,0 procent, en ökning
med 3,6 procent jämfört med den studie
som genomfördes mellan 2003 och
2007. De två senare arbetena visar dock
inte prevalensen av C vulpis i hela hund-
populationen eftersom prover enbart
skickades in från hundar med respirato-
riska eller cirkulatoriska symtom där
lungmaskinfektion misstänktes (2, 25).

Morfologi
Adulta hondjur av C vulpis mäter 12–14
mm, medan handjuret mäter 4,8–5,0
mm. Båda könen har en främre kuti kula,
skyddande lager utsöndrat av hudens
celler, med upp till 26 överlappande 
cirkulära strierade veck (Figur 2). På
kanten av varje veck finns små rader av
krokar. De vuxna hondjuren har en 
tydlig och centralt placerad vulva. Liv -
modern är fylld av ägg med larver i första
stadiet. Varje ägg är ca 40x80 µm och
inuti ligger en larv. Larven är ca 300 µm
med en konisk främre ände och en rak
spetsig svans vilket särskiljer den från
andra metastrongyloida larver såsom
Oslerus, Filaroides och Angiostrongyloides.
Det vuxna handjuret utmärker sig med
en tydlig bursa och prominent spikula,
vilket är deras parningsorgan (12, 20).

Livscykel
C vulpis har en indirekt livscykel, vilket
innebär att den kräver en mellanvärd (9,
13, 26). Parasitens cykel börjar när
huvudv ärden äter upp en mellanvärd
innehållande infektiva L3-larver (12, 17,
20) (Figur 3). Mellanvärden är olika
typer av landlevande sniglar eller snäckor
såsom åkersnigel (Agriolimax spp),
skogs-, park-, trädgårdssnigel (Arion
spp), trädgårdssnäcka (Cepaea spp),
lundsnäcka (Arianta spp), vinbergs -
snäcka (Helix spp), bärnstenssnäcka
(Succinea spp) och växthusglanssnäcka
(Zonitiodes spp) (22).

Larverna frisätts till magsäcken då
huvudvärden digererar mellanvärden.
De rör sig vidare i mag-tarmkanalen och
migrerar genom väggen på tolvfinger-
tarm och tunntarm för att sedan passera
in i portacirkulationen för vidare trans-
port till levern. I levern förflyttar sig
parasiterna från portatriaderna in i lever-

parenkymet och vidare till levervenen.
Larverna förs därifrån med blodcirkula-
tionen via hjärtat för att slutligen nå
lungorna. Parasiterna kan nå lungorna
så tidigt som sex timmar efter att de
intagits. De förflyttar sig sedan gradvis
upp i lungvävnaden, från alveolerna till
bronkioli och sedan till större bronker.

➤

FIGUR 2. Bakre delen av en vuxen C vulpis, 400 gångers förstoring. Notera de distinkta
horisontala strierade vecken. Med tillstånd från Giuseppe Cringoli, facolta di Medicina 
veterinaria, Università degli Studi di Napoli.

FIGUR 3. Schematisk bild av lungmaskens livscykel. Figuren återgiven med tillstånd från
Novartis Animal Health.
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Under migrationen i lungorna utvecklas
parasiten till L5-stadiet efter cirka åtta
dagar (17, 23). Maskarna är då sexuellt
mogna och parning sker. Efter parning
producerar honan ägg med larver i. En
del av äggen kläcks redan i livmodern
och levande larver föds. Resterande ägg
läggs i bronkträdet och kläcks då de
hostas upp av värddjuret. Larverna sväljs
ned och passerar genom mag-tarmkana-
len och utskiljs slutligen med avföringen
(personligt meddelande, Gary Conboy,
UPEI, 2009).

Prepatensperioden, dvs tid från infek-
tion tills larver börjar utskiljas i avfö -
ringen, är mellan 19 och 21 dagar (20,
23). Lungmaskinfektioner kan vara van-
ligare under vår- och höstmånader, då
mellanvärdarna är mer aktiva på grund
av högre fuktighet utomhus och måttliga
temperaturer (3). Larverna kan också till
viss grad övervintra i både avföring och i
infekterade mellanvärdar (personligt
meddelande, Gary Conboy, UPEI,
2009).

I mellanvärden utvecklas larven från
L1-stadiet till det infektiva L3-stadiet på
ca 17 dagar. Parasitens livslängd är åtta
till tio månader (5, 6).

Patologiska förändringar hos 
värddjuret
Larvernas migration i kroppen orsakar
patologiska förändringar i magtarmka-
nalen och respirationsorganen hos värd -
djuret.

Magtarmkanal
Första dagen efter infektion hittas larver
i hela tunntarmen och efter fem dagar
ses hos en hund ascites och hyperemiska
områden på duodenums serosa (23).
Inga histologiska förändringar finns
beskrivna.

Lever
I levern ses inga makroskopiska föränd-
ringar första dagen efter infektion.
Mikroskopiskt ses larver nära portatria-
derna och en omgivande inflammation
med både mononukleära och granulo-
cytära celler. Från dag två till fyra ses
först millimeterstora vita fläckar genom
hela levervävnaden och sedan mörkare
fläckar på upp till två centimeter i dia-
meter. Histologiskt ses dag två nekrotiska

områden med granulombildning och
dag fyra larver som spridit sig in i lever-
parenkymet och orsakat granulocytär
inflammation. Efter fem dagar uppträ-
der små gula nekrotiska foci men även
större röda fläckar på levern. Den histo-
logiska bilden visar tecken på mer orga-
niserad inflammation med färre antal
granulocyter och nekrotiska områden.
Istället ses ett ökat antal mononukleära
celler. Leverförändringarna läker snabbt
och hos en hund sågs efter tio dagar inga
makroskopiska förändringar på leverns
yta. Histologiskt ses endast enstaka
områden med makrofager i levervävna-
den (23).

Lungor
Makroskopiska förändringar i lungorna
kan iakttas också från andra dagen efter
infektion med utbredda ekkymoser på
lungornas yta. Tre dagar efter infektion
ses fortfarande ekkymoser på lungorna
och histologiskt ses både mononukleär
och granulocytär inflammation i alveo-
ler och i anslutning till bronkiolerna.
Dag sex efter infektion hittas larver i
alveoler, alveolära gångar och i bronkio-
lerna (Figur 4). Histologiskt ses larver i
olika utvecklingsstadier, en del i granu-
lom med omgivande makrofager och
granulocyter men även eosinofil inflam-
mation uppträder. Efter tio dagar finns

upphöjda noduli som är fem millimeter
i diameter på lungornas yta. Larverna har
nu infiltrerat alla delar av lungorna. His -
to logiskt påvisas ockluderade bronkioler
som ger upphov till emfysem i alveo -
lerna. Ett stort antal eosinofila blod-
kroppar hittas i bindväven runt bron -
kerna, i lamina propria och mellan
broskringarna (23).

I en studie av 51 rävar (14) undersök-
tes parasitens utbredning i lungorna
samt histologiska förändringar orsakade
av parasitangreppet. Resultaten visar att
C vulpis återfinns i alla lunglober, men
parasiten har en något högre benägenhet
att invadera de kaudala lungloberna.
Mikroskopiskt ses framför allt slemhin-
neförändringar med olika grader av
ödem och hyperplasi samt infiltration av
eosinofila blodkroppar i submukosan.
Även hyperplasi av lymfoid vävnad i
bronkerna och en kraftig ökning av
antalet bägarceller i bronkiolis vägg ses.
Ett ökat antal bägarceller ger en ökad
slemproduktion (14).

Symtombild hos hund
Hosta är det vanligaste symtomet vid
infektion med lungmask (3, 5, 6, 9, 12,
16, 19, 26, 27). Duration av symtom
varierar mellan en dag och fem månader
(4, 27). Hostan är oftast produktiv.
Både muköst och mukopurulent sekret

FIGUR 4. Larv från C vulpis. Dag sex efter infektion hittas larver i alveoler, alveolära
gångar och i bronkiolerna.
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har iakttagits (5, 12, 16, 17, 20) Även
icke produktiv, torr hosta har beskrivits
(5). Värddjurets allmäntillstånd är oftast
opåverkat, men nedsatt aptit, feber,
takypné och nedsatt prestationsförmåga
har iakttagits (5, 6, 9, 19, 20, 27).
Positiv hostreflex vid palpation av trakea
(5, 6, 16, 17) följt av harkling eller svälj -
reflex har setts (12). Även förstorade
tonsiller (17), nysningar och näsflöde
(26, 27) samt förstärkta andningsljud
både över hilusområdet och över hela
lungfältet har beskrivits (16, 17, 19).
Differentialdiagnoser till lungmaskin-
fek tion är bland andra bronkopneumoni
och kronisk bronkit, infektioner med
andra parasiter såsom Oslerus osleri,
Angiostrongylus vasorum och Capillaria
aerophila samt bakteriella och virala luft -
vägsinfektioner (3, 20).

Diagnostiska tester
Träckprovsanalys
Parasitologisk undersökning av avföring
tillhör rutin vid misstanke om parasitan-
grepp hos hund. Flertalet metoder finns
beskrivna och lämpar sig olika väl bero-
ende på vilken parasit som eftersöks (32). 

Baermanns trattmetod har högst sen-
sitivitet avseende påvisande av larver av
C vulpis (2, 3, 5). Då larver inte utsönd-
ras kontinuerligt rekommenderas analys
av ett samlat prov från tre dagar (25,
27). Testet utförs genom att placera
avföring, innesluten i ett för larverna
permeabelt membran, i en behållare
med vatten. Larverna rör sig ut från
avföringen till vattnet. Eftersom parasi-
terna har dålig simförmåga sjunker de
till botten av kärlet, där de kan samlas
upp och inspekteras i mikroskop. Vid
kraftig infektion kan sedimentet upp-
samlas efter en timme, men vid mindre
antal larver rekommenderas analys efter
åtta till tolv timmar (4, 32). 

Även andra metoder för att påvisa
lungmasklarver finns såsom flotations -
metod med exempelvis zinksulfat. Flera
studier visar olika sensitivitet mellan
metoderna. I en studie kunde baermann -
metoden detektera larver hos 90 procent
och flotationsmetoden 80 procent av
lungmaskinfekterade hundar (3). En
annan studie visar att flotationsmetoden
med zinksulfat endast kunde påvisa
cirka 39 procent av de positiva fall som

kunde påvisas med baermannmetoden
(7). En negativ aspekt med flotations -
me toden är att de lösningar som
används torkar ut och ändrar morfologin
på larverna. Detta försvårar artbestäm-
ning och bedömning av larverna och ger
ökad risk för falskt negativa provsvar (2).

Bilddiagnostik
Beskrivna radiologiska förändringar
varierar mellan olika studier (5, 16, 17,
20, 27). Tre studier anger bronkiella för-
ändringar som huvudfynd (16, 20, 27).
Det bronkiella mönstret karaktäriseras
av peribronkiella förtätningar som beror
på förtjockning av bronkväggarna.
Röntgenförändringarna är inte typiska
för lungmaskinfektion. De kan även ses
hos hundar med kronisk bronkit av
annan orsak (20). Utöver det bronkiella
mönstret kunde också alveolära och
interstitiella förändringar ses (5, 16, 20,
27). I en studie sågs framför allt ett dif-
fust interstitiellt mönster med fläckiga
mjukdelstätheter huvudsakligen i de
kaudala lungloberna. Även högersidig
hjärtförstoring sågs hos denna hund
(12). Ett oregelbundet utspritt men
övervägande alveolärt mönster i framför
allt de kaudala lungloberna sågs i en
annan studie (17).

Hematologiska och biokemiska analyser
Hematokrit och differentialräkning av
vita blodkroppar kan vara inom normal-

gränserna (5, 12). Då avvikelser ses är
lindrig till måttlig eosinofili den vanli-
gaste förändringen (16, 17, 20, 27),
men även basofili samt lindrig mono -
cytos ses hos ett fåtal hundar (27). En
hund hade också lindrig nonregenerativ
anemi (17). Biokemiska analyser är ofta
normala (16, 27). Hyperglobulinemi
och lindrigt förhöjda ALAT-värden har
observerats hos ett fåtal hundar.
Stegringen i leverenzymer kan bero på
skador i levervävnaden som orsakas av
parasitens migration (17, 27).

Bronkoskopi och bronkoalveolärt lavage
Fynd vid bronkoskopi med fiberendo-
skop vid lungmaskinfektion skiljer sig
mellan olika hundar. Graden av inflam-
mation varierar från mild bronkit med
rodnad slemhinna till kraftig inflamma-
tion med blödningar i slemhinnan och
purulent sekret (27). I fem olika studier
kunde levande larver ses i bronkerna.
Analys av dessa visade L3-larver av C
vulpis (5, 12, 17, 19, 27). 

Bronkoalveolärt lavage (BAL) är en
metod för att utvärdera de djupare
delarna av lungorna (Figur 5). En skölj -
vätska instilleras med hjälp av bron ko -
skopet så långt ner i en bronk som 
möj ligt, aspireras nästan genast och 
analyseras sedan. Syftet är att då skölj -
vätskan aspireras kunna få med celler,
bak terier eller andra tecken på sjukliga
förändringar från lungorna (10, 11, 15,

➤

FIGUR 5. Larver och ägg från C vulpis, upptäckta med hjälp av bronkoalveolärt lavage
(BAL) på en hund. Med tillstånd av John McGarry, University of Liverpool.
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18). Vid cytologisk analys av sköljvätska
från BAL från hundar med lungmask -
infektion fås en ökning av framför allt
eosinofila celler (Tabell 1) (20).

Inflammationen är i de flesta fall av
eosinofil typ, men även blandad eosino-
fil och purulent inflammation samt
huvudsakligen purulent inflammation
ses (5, 16, 20, 27).

Behandling
Ingen vedertagen behandlingsmetod för
C vulpis-infektion hos hund kunde hit-
tas i de undersökta artiklar som publice-
rats. I äldre studier sågs att levamisol,
ivermektin och dietylkarbamazine visat
sig effektiva (24). Inget av dessa preparat
finns registrerat för användning på hund
i Sverige (30).

Fenbendazol
I ett flertal publicerade studier har fen-
bendazol använts (3, 12, 13, 16, 17, 20).
Behandlingstiden varierar från tre till 20
dagar och doseringen varierar mellan 20
mg till 50 mg per kg kroppsvikt. Efter
behandlingen blev hundarna symtom-
fria. Uppföljande avföringsprov togs inte
i alla studier. Där de togs var dessa nega-
tiva (5, 12, 16, 17, 20). En något större
studie där 15 hundar diagnostiserats
som infekterade med baermannmetoden
behandlades med fenbendazol, 50 mg/
kg kroppsvikt, i tre till sju dagar. Alla
hundar blev symtomfria och uppföljande
avföringsprov som togs två till fyra veckor
efter behandlingen var negativa (3).
Fenbendazol är registrerat i Sverige för
användning till hund under namnet
Axilur vet, däremot inte med indikation
C vulpis (30).

Febantel med pyrantel och prazikvantel
I en fallstudie av Cobb och Fisher (5)
behandlades en hund med konstaterad
lungmaskinfektion med kombination av
prazikvantel 5 mg/kg, pyrantel 14 mg/
kg samt febantel 15 mg/kg (Drontal
comp vet) en gång dagligen i sju dagar.
De kliniska symtom som observerats
upphörde sju dagar efter behandlingen.
Uppföljande träckprov två och fyra
veckor efter avslutad behandling var
negativa avseende C vulpis (4). Prazi -
kvantel och pyrantel är båda medel mot
bandmask och därmed ineffektiva mot

C vulpis. Febantel metaboliseras i krop-
pen till fenbendazol som i tidigare studier
visats ha en effekt mot parasiten (per-
sonligt meddelande, Ulla Petersson,
Bayer Healthcare AB, 2009).

Milbemycinoxim
I en studie av Conboy behandlades 32
hundar infekterade med C vulpis med
milbemycinoxim i en dos av 0,5 mg/kg
kroppsvikt en gång. Kliniska symtom
avtog hos samtliga och uppföljande
avföringsprov som lämnades in fyra till
sex veckor efter behandling var negativa
hos alla hundar (6). I samma studie in -
gick också tre hundar infekterade med
både Angiostrongylus vasorum och C vul-
pis. Dessa hundar behandlades med mil-
bemycinoxim i en dos av 0,5 mg/kg
kroppsvikt en gång per vecka i fyra 
veckor. Hos en av hundarna hittades lar-
ver av C vulpis i avföringsprov taget efter
två behandlingar med milbemycinoxim.
Däremot hittades inga larver efter tre
behandlingar. Då prepatensperioden är
19 dagar och hunden blivit behandlad
sju dagar tidigare kan detta tyda på att
milbemycinoxim inte har effekt mot
omogna C vulpis (6).

Milbemycinoxim med prazikvantel
Milbemax vet innehåller milbemyci -
noxim och prazikvantel och är registre-
rat för användning mot lungmask, med
indikation ”begränsning av infektion”
(30). Detta tillägg beror på att obduk-
tionsstudier inte gjorts för att säkerställa
att parasiten avdödats efter behandling.
Det är framför allt Conboys studier som
ligger till grund för godkännandet av
preparatet (personligt meddelande, Per
Rasmussen, Novartis Healthcare AB,
2009). Rekommenderad dosering är en

engångsdos av minst 0,5 mg milbemyci-
noxim/kg kroppsvikt, men angivet vikt -
intervall ger en dos som varierar mellan
0,5 och 2,5 mg/kg kroppsvikt (30).

Imidokloprid med moxidektin
En nyligen genomförd blind, randomi-
serad studie med negativ kontroll har
publicerats (7). I arbetet som omfattade
16 hundar behandlades den ena grup-
pen med en engångsdos spot-on-
lösning innehållande 2,5 mg/kg moxi-
dektin och 10 mg/kg imidokloprid,
medan kontrollgruppen fick placebo.
Avföringsprov togs sedan varje vecka
fram till fyra veckor efter behandling
och analyserades med både baermann-
metoden och flotationsmetoden. En
vecka efter behandling var alla behandlade
hundar negativa avseende larver i avfö -
ringen och fortsatte vara det studien ut,
medan kontrollgruppen fortsatte ut -
söndra larver. Vid obduktion åtta veckor
efter infektion påvisades inga larver hos
hundarna i den behandlade gruppen. I
den obehandlade gruppen påvisades lar-
ver i bronkträdet hos alla hundar. Enligt
denna studie är kombinationen moxi -
dektin och imidokloprid hundra procent
effektiv vid behandling av C vulpis-
infektion hos hund (7). Kombinations -
preparatet moxidektin och imidokloprid
är registrerat i Sverige för användning till
hund under namnet Advocate vet.
Indikation lungmaskinfektion saknas i
FASS (30).

DISKUSSION
Ett flertal internationella studier visar att
lungmaskinfektion med C vulpis kan
vara en betydande orsak till hosta hos
hund (3, 5, 6, 12, 14). Antalet prov från
hundar som skickats in för lungmask -
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Tabell 1. EXEMPEL PÅ CELLANTAL OCH CELLFÖRDELNING/ML BAL-VÄTSKA HOS KONTROLLHUND RESPEK-
TIVE HUND INFEKTERAD MED C VULPIS (10, 20).

Cell- Makrofager Neutrofiler Lymfocyter Eosinofiler Mast-
antal celler

Kontroll- 
hund 200–400 83 % 5 % 4–6 % 4 % 1–2 %

Infekterad 
hund 680 43 % 2 % 16 % 38 % 0 %
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undersökning till SVA har ökat från ca
50 år 2006 till mer än 100 prov 2008.
Samtidigt har antalet positiva analyser
vid SVA ökat från sju 2006 till mer än
20 bekräftade fall 2008 (personligt med-
delande, Ulrika Forshell, SVA, 2009)
(Figur 6). En bidragande orsak till detta
kan vara en ökning av antalet infekterade
rävar (25). I Sverige har rävstammen
sedan 1970-talet fördubblats och upp -
skattas nu till ca 150 000 individer (31).
Ytterligare en bidragande orsak skulle
kunna vara en ökning av antalet sniglar
och snäckor (2).

Orsaken till hosta hos hund kan vara
svår att diagnostisera, men lungmask -
infektion är en differentialdiagnos som
ska beaktas (19, 27). Olika diagnostiska
metoder används vid utredning av luft-
vägsproblem hos hund (5, 12, 16).
Varken bilddiagnostiska eller biokemiska/
hematologiska metoder kan fastställa
diagnosen lungmaskinfektion (16, 27).
Bronkoskopi kan avslöja levande larver i
luftvägarna och analys av spolvätska från
bronkoalveolärt lavage kan väcka miss-
tanke om parasitinfektion (5, 10, 11,
12, 27). Test med högst sensitivitet för
att diagnostisera lungmask är analys av
avföring med Baermanns trattmetod,
vilken påvisar levande larver (2, 3, 5, 6,
7, 9, 20, 27). Risk för falskt negativt
resultat finns om larver inte utskiljdes
vid provtagningstillfället, vid provtag-
ning under prepatensperioden eller på
grund av tekniskt fel. Ett falskt positivt
resultat kan fås om hunden är infekterad
av en annan parasit som förväxlas med 
C vulpis (3).

Olika antiparasitära preparat har
enligt litteraturen använts vid lungmask-
infektion. Tidigare studier visade be -
handlingsframgång vid användning av
levamisol, ivermektin och dietylcarba-
mazine (24). Dessa läkemedel används
inte längre till hund och finns inte heller
registrerade (30).

I flera av de nyare studier och fallrap-
porter som publicerats har fenbendazol
(Axilur vet) visat sig vara effektivt (3, 12,
16, 17, 20, 27). En av nackdelarna med
flera av dessa studier är att de är fallrap-
porter och att få hundar ingått i dem.
Flera av dem har endast innefattat en
behandlad hund (12, 16, 17), andra stu-
dier mellan tre och tio hundar (20, 27)

och den mest omfattande 15 hundar
(3), vilket är ett relativt litet underlag.
Ytterligare en negativ aspekt är att olika
doseringar och behandlingstider har
använts i studierna. Doseringen har varie -
rat från 20 till 50 mg/kg kroppsvikt och
behandlingstiden från tre till 14 dagar
(12, 16, 17, 20, 27). Inte heller har upp-
följande avföringsprov av alla behandlade
hundar utförts i alla studier för att kon-
trollera behandlingsresultatet (12, 17,
20, 27). Alla hundar som behandlades
med fenbendazol blev dock kliniskt friska
(3, 12, 16, 17, 20, 27). 

Behandling av lungmaskinfektion
med milbemycinoxim (Interceptor vet)
har använts i två studier. Båda är fallrap-
porter där en engångsdos om 0,5 mg/kg
kroppsvikt givits. I båda arbetena har
uppföljande avföringsprov analyserats
från alla hundar. Däremot har inte prov-
tagningstidpunkten varit standardiserad
utan varierat mellan fyra och sex veckor
efter behandlingstidpunkten (6, 19).
Den ena studien omfattar endast en
behandlad hund, som blev symtomfri
inom 14 dagar efter behandling (19). I
den andra studien ingick ett större antal
infekterade hundar, men även hundar
samtidigt infekterade med A vasorum
undersöktes (6). Hos de hundar som

endast var infekterade med C vulpis för-
svann kliniska symtom efter behandling
och uppföljande avföringsprov var nega-
tiva (6). För säkrare bedömning av
behandlingsresultatet borde avförings -
proverna skickats in vid samma tidpunkt
efter behandling. För att kunna öka
kunskapen om effektiviteten av prepara-
tet skulle större studier vara värdefulla.
Dessa bör utföras både med ett större
antal djur och helst med obduktions -
studier, då baermannmetoden inte är
helt säker. Även ytterligare studier hos
hundar infekterade med flera parasiter
samtidigt skulle vara värdefullt för att se
om det påverkar behandlingsresultatet.

Endast en randomiserad fallkontroll-
studie finns publicerad och i den använ-
des ett kombinationspreparat med moxi -
dektin och imidokloprid, vilket var
hundra procent effektivt (7). Fördelarna
med denna studie är att vid en randomi-
serad blindstudie minskar antalet möjliga
felkällor. Det är också den enda publice-
rade studien där förutsättningarna varit
lika för alla djur. Undersökningen är
utförd i en kontrollerad miljö. Alla djur
har infekterats med samma antal infektiva
larver och sedan behandlats med samma
dos. Behandlingsresultatet har följts upp
med upprepade provtagningar även efter

➤

FIGUR 6. Närbild av bakdel och äggläggning hos en vuxen C vulpis från en svensk hund.
Antalet positiva analyser vid SVA har ökat från sju 2006 till mer än 20 bekräftade fall
2008.
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prepatensperiodens slut. Obduktion har
också skett i slutet av studien för att ute-
sluta falskt negativa resultat som kan fås
vid analys med baermannmetoden. En
negativ aspekt i denna studie är att den
endast omfattade åtta behandlade djur,
vilket är ett litet underlag (7).

SUMMARY
A literature review of Crenosoma
vulpis infection in dogs
Crenosoma vulpis infection in dogs may
be an underdiagnosed cause of acute and
chronic cough in dogs in Sweden.

Dogs acquire infection by the inges-
tion of an intermediate host infected
with third stage larvae. The intermediate
hosts are various species of terrestrial
gastropods. The infectious larvae are
released to the intestine by digestion of
the intermediate host and rapidly spread
to all parts of the lungs. Infectious L1-
stage larvae start to shed in the faeces in
nineteen days.

The most common symptom is
cough but sneezing, rhinitis, enlarged
tonsils, easily induced cough by palpa-
tion of the trachea and wheezing respi-
ratory sounds are also seen. Dogs infec-
ted with lungworm are usually in good
condition but decreased appetite,
tachypnoea and decreased ability to
exercise is occasionally seen.

Infected dogs are preferably diagno-
sed by analysis of faeces with the
Baermann funnel technique. Neither
radiological nor haematological/bio -
chemical tests show changes specific for
C vulpis infection. Bronchoscopy can
reveal living larvae in the bronchi and
smaller airways and retrieved lavage
fluid when performing a BAL usually
show an increased eosinophil count.

Treatment regimes vary between dif-
ferent studies. Both different drugs and
length of treatment are used. The infec-
tion is considered easy to treat and
symptoms decline within a week of 
treatment.
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Bleeding calf syndrome är en ny
sjukdom som rapporterades första
gången i Tyskland 2007. Den har
även diagnostiserats i flera andra
europeiska länder men inga kända
fall har rapporterats från de nordiska
länderna. Symtomen består främst
av diffusa blödningar hos kalvar
yngre än tre veckor. Dödlig heten är
hög och orsaken till sjukdomen är
fortfarande okänd. Författaren upp-
manar veterinärer att rapportera
misstänkta fall till SVA.

FÖREKOMST
Sjukdomen bleeding calf syndrome (även
kallad blood sweating disease, aplas tic
anaemia with haemorrhagic disease, idio -

pathic haemorrhagic diathesis, idio-
pathic haemorrhagic disease) har hittills
rapporterats från Belgien, England,
Frank rike, Holland, Italien, Skottland,
Tyskland och Wales. De första fallen
rapporterades i Tyskland 2007 och i
mars 2009 hade mer än 100 fall konsta-
terats. Första fallet i Storbritannien dia-
gnostiserades i april 2009. Sedan dess
har över 70 kalvar på mer än 50 gårdar 
i England och Wales och minst 50 fall 
i Skottland från 40 gårdar rapporterats.
Holland har rapporterat mer än 100
döda kalvar. 

Drabbade kalvar har varit yngre än tre
veckor och av varierande kött- och mjölk-
raser och korsningar. Oftast har enstaka
kalvar drabbats i varje besättning men i
en del besättningar har anhopningar av
fall med en dödlighet på tre till fem pro-

cent av alla födda kalvar rapporterats.
Vissa tecken tyder på att problemet är
mer spritt än man trott och att inte alla
drabbade kalvar visar kliniska symtom.  

KLINIK 
Vanliga kliniska fynd är feber och spon-
tana blödningar (Figur 1–4) från näsan,
munhålan och intakt hud liksom blöd-
ningar efter injektioner och öronmärk-
ning. Hudblödningar, subkutana hema-
tom och blodig avföring är också vanliga
fynd liksom punktformiga blödningar i
munslemhinna och konjunktiva. I vissa
fall har allvarliga sekundärinfektioner
som diarré och pneumoni observerats.
Dödligheten är hög (ca 95 %) och de
flesta sjuka kalvar dör inom några få
timmar till dagar efter första symtom.
Kalvar har också dött plötsligt utan att
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Bleeding calf syndrome (blödnings-
syndrom hos kalv)

❘❙❚ vetenskap

➤

FIGUR 1. Kalv med spontana blödningar från ögon och hud. FIGUR 2. Blödningar i huden hos kalv med bleeding calf syndrome. 
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➤ visa kliniska symtom. I dessa fall har
man funnit omfattande inre blödningar
vid obduktion. 

Vid laboratorieanalys av blodbilden
ses allvarlig trombocytopeni, leukopeni
(framför allt mycket få granulo cyter) och
anemi av varierande grad. Blodets koa-
guleringstid verkar inte vara påverkad.  

Vid obduktion är omfattande blöd-
ningar t ex subkutant, i kroppshålor och
i gastrointestinalkanalen vanliga fynd
(Figur 5–6). Benmärgen har geléliknande
konsistens och mikroskopiskt ses allvar-
lig benmärgshypoplasi eller benmärgs -
aplasi med inga eller mycket få hemato-
poetiska stamceller. 

Undersökningar tyder på att det kan
finnas kalvar med temporär eller mild
benmärgshypoplasi i drabbade besätt-
ningar eftersom även kalvar utan sym-
tom har haft förändrad blodbild med

lågt antal trombocyter och leukocyter.
Vissa av dessa kalvar hade trombocyto-
peni redan vid födseln. Av dessa utveck-
lade en del klinisk sjukdom medan
andra inte visade några symtom och
gradvis normaliserad blodbild.  Tecken
på immunsuppression i form av före-
komst av atypiska infektiösa sjukdomar
(i kombination med trombocytopeni
och leukopeni) hos unga kalvar har också
observerats i vissa drabbade besättningar.

ETIOLOGI
Benmärgsaplasi kan orsakas av många
faktorer (t ex infektiösa, toxiska, gene -
tiska, idiopatiska) men orsaken till blee-
ding calf syndrome är ännu inte känd
trots omfattande undersökningar i flera
länder. Skadan verkar uppstå vid eller runt
födseln men det är osäkert om skadan sker
i livmodern eller strax efter födseln.

Det finns inga tydliga tecken på att
orsaken till syndromet är infektiös men
det kan heller inte uteslutas. Bland
infektiösa orsaker har dock bakteriella
infektioner, BVD- och bluetonguevirus-
infektion hittills uteslutits som orsak till
syndromet. I en tysk undersökning har
ett circovirus som liknar porcint circovi-
rus typ 2b detekterats hos flera kalvar
men fler studier behövs för att klargöra
dess betydelse för syndromet. Circovirus
är immunsuppressiva virus som bland
annat kan orsaka blödningar och anemi
hos kyckling.

Toxin från växter, läkemedel eller
foder  tillskott kan orsaka benmärgsaplasi.
Vid undersökning av sjuka kalvar har man
dock inte funnit bevis att furazolidon,
kloramfenikol, NSAID, sulfonamider,
örnbräken, makrocykliska trichotecener
(en klass mykotoxin) eller DCVC-meta-

FIGUR 3. Kalv med bleeding calf syndrome. FIGUR 4. Hudblödning från örat. 
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FIGUR 5. Inre blödningar hos kalv med bleeding calf syndrome. 
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FIGUR 6. Tarmblödningar hos kalv med bleeding calf syndrome. 
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boliter (S-[1,2-diklorovinyl]-L-cys tein,
kan uppstå i sojabönsmjöl vid extraktion
med trikloretylen) är inblandade i blee-
ding calf syndrome. 

En annan möjlig orsak är en immun-
patologisk reaktion. Autoimmun trom-
bocytopeni orsakad av råmjölksanti -
kroppar är dock inte trolig eftersom en
del kalvar har haft symtom redan innan
de fått råmjölk. En eventuell koppling
till vaccination av moderdjuret mot t ex
BVDV undersöks. 

Benmärgsaplasi kan också ha ärftlig
orsak men det är sannolikt inte fallet vid
bleeding calf syndrome eftersom kalvar
av varierande raser drabbats. 

Det är troligt att patogenesen för
bleeding calf syndrome är komplex och
att en kombination av flera faktorer, t ex
infektion, genetik och immunologi, är
inblandade. Undersökningar rörande
möjliga orsaker inkluderande skötsel-
och omgivningsfaktorer på drabbade
gårdar fortsätter vid flera europeiska
forskningsinstitut. 

BEHANDLING
Olika behandlingar såsom antibiotika,
koaguleringsfaktorer, blodtransfusion och
annan understödjande behandling har
testats men har inte haft någon bra effekt.
I en fallrapport angavs att endast en av tre
kalvar som fick blodtransfusion överlevde. 

UPPMANING
Veterinärer uppmanas att rapportera
miss tänkta fall till SVA och att om möj-
ligt obducera sådana kalvar. Från levande
kalvar med misstänkta symtom kan
blodprov för hematologisk undersökning
vara av värde.
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Rättelse om djurapotek
I SVT nr 1/10, sidorna 28–30, fanns
en artikel om djurläkemedel på en ny
apoteksmarknad med fakta i ämnet
presenterade av Gabriella Sander.

Tyvärr smög sig ett tempusfel in i
presentationen av Gabriella Sander.
Hon är VD för Djurapoteket Apovet,
men det apoteket hade vid publice -
ringen ännu inte fått tillstånd att verka
som apotek. Följaktligen kunde Apovet
i det läget inte heller skicka några läke -
medel till kunder. En korrekt beskriv -
ning är att Apovet planerar att bli ett
distansapotek som ska kunna skicka
läkemedel till veterinärers kliniker och
djurägare. Redaktionen beklagar den
missvisande beskrivningen.

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör
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I litteraturen antas att långa ligg -
tider kan orsaka bogsår men det
finns inga studier som i detalj
granskat sambanden mellan 
suggans liggtider och förekomst 
av bogsår. I studien kunde ett 
statistiskt samband påvisas mellan
suggans längsta oavbrutna liggtid
(T-max) dag två och förekomst av
bogsår hos suggor i gott hull med
en liten mängd strö. Detta är ny
kunskap på området och bidrar 
till det förebyggande arbetet mot
bogsår. 

Artikeln är en svensk samman-
fattning av författarnas fullstän -
diga arbete som publicerades i 
Acta Veterinaria Scandinavica 
2009, 51:44.

BAKGRUND
Bogsår är en form av trycksår och upp-
står då underliggande vävnad bryts ned
som ett resultat av långvarigt tryck.
Bogsåren som hos gris främst drabbar
lakterande suggor, uppträder som syn -
liga sår på suggans bogparti (Figur 1)
och är oönskade såväl ur en djurväl-
färdsmässig som ur en livsmedelshygie-
nisk synvinkel (5, 8). Graden av bogsår
kan variera från kala fläckar på huden
och rodnad till djupa sår (10). 

På Danske Slagterier används en fyra -
gradig skala vid bedömning av bogsår.
Grad 1 innebär att såret är begränsat till
epidermis, ofta omgivet av rodnad. I

grad 2 är såret är oftast större än vid grad
1, skada på dermis innefattas och den ses
ofta som en måttlig sårskorpa. Grad 3
betyder att såret ofta är över 5 cm i dia-
meter, underhuden är drabbad och om -
fattande granulationsvävnad har bildats.
Grad 4 är som grad 3 samt att underlig-

gande ben är påverkat, vilket dock kan
vara svårt att se vid enbart visuell
bedömning av såret (7).

Enligt flera studier är bogsår mest
förekommande under laktationen. I en
studie var förekomsten av bogsår 16 pro-
cent under laktationen och sex procent
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Maximala liggtiden påverkar uppkomsten
av bogsår hos suggor
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FIGUR 1. Bogsåren som hos gris främst drabbar lakterande suggor uppträder som synliga
sår på suggans bogparti. Sugga med bogsår av grad 4. 
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under sinperioden (1). Liknande resultat
presenteras av en annan studie där före-
komsten av bogsår hos de lakterande
suggorna var markant högre (25 pro-
cent) jämfört med sinsuggorna (3,7 pro-
cent) (4). Förekomsten av bogsår hos
suggor i grisningsstallet var som högst
vid tiden för avvänjning (tre veckor) och
var starkt associerad till tiden efter gris-
ning (4).

Studier från humansidan visar att upp-
 komsten av trycksår är multifaktoriell och
där faktorer såsom rörelsehinder, under-
liggande sjukdom, ökad kroppstempera-
tur, droger, akut illamående, ålder, nutri-
tionell status, fukt och underlag har
betydelse (6). Även hos grisar är trycksår
ett multifaktoriellt problem och faktorer
såsom lång liggtid under grisning, mins-
kad aktivitet under tidig laktation, dålig
aptit, minskat hull, fukt och golvtyp kan
vara bidragande orsaker (2).

Studier har visat ett förändrat beteende
hos suggan kring grisning samt långa

liggtider under den tidiga laktationen
(2). De flesta suggor föredrar att ligga på
en och samma sida under grisningen och
sidoläge är även den vanligaste kropps -
ställningen under tidig laktation (3).
Det finns inga studier som har under-
sökt om det finns ett samband mellan
individuella skillnader i det normala
liggbeteendet under tidig laktation och
utvecklandet av bogsår. Syftet med före-
liggande studie var därför att undersöka
om ett sådant samband förekommer.

MATERIAL OCH METOD
Försöket genomfördes i en besättning
med gyltproduktion där moderdjuren är
av svensk lantras. Försöksgruppen bestod
ursprungligen av 20 suggor som alla
skulle grisa under samma period, men
då en sugga blev sjuk och en annan gri-
sade utanför försöksperioden utgjordes
försöksgruppen slutligen av 18 djur.
Suggorna som studerades ingick även i
en annan studie varför de var indelade så

att hälften av dem fick ca 15 kg halm två
dagar före beräknad grisning. Den halm
som fanns kvar fyra dagar efter grisning
skrapades ut varefter sågspån ströddes på
betonggolvet dagligen. Den andra hälf-
ten fick dagligen en liten giva halm (ca
0,8 kg) och sågspån. Suggorna filmades
under tre veckor i maj 2009. Fil merna
sparades digitalt i programmet MSH-
Video Server (Video Server Com pany).  

Förekomst av bogsår på höger respek-
tive vänster sida registrerades visuellt vid
insättning i stallet samt vid avvänjning
(vecka 5). Bogsåren graderades efter den
danska fyragradiga skalan (7) (Figur 2).
Samtidigt gjordes en hullbedömning där
sidspäckets tjocklek mättes med ekolod
(Krautkrämer, USM 22F) över det sista
revbenet på höger sida. Ett etogram över
de observerade beteendena utformades.
Filmerna kodades av i datorn där klock-
slag för varje beteendes start/stopptid
regi strerades. 

Första observationsperioden utgjor-

➤
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FIGUR 2. Gradering av bogsår enligt det danska systemet, där Figur 2a visar grad 1, Figur 2b grad 2, Figur 2c grad 3 och Figur 2d grad 4.
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des av förlossningsdygnet (dag 0) som
följdes av registrering dag 2, 4, 9 och 11
efter grisning. Registreringen under för-
lossningsdygnet startade då första små -
grisen var född och pågick 24 timmar
framåt. Registreringar under de övriga
dagarna startade kl. 00.00 och pågick till
kl 24.00. Aktuella klockslag fördes där -
efter in i Excel där olika uträkningar av
liggtiderna gjordes för höger respektive
vänster sida, se Tabell 1. Värdena räkna-
des först ut separat för samtliga dagar.
Därefter identifierades den längsta oav-
brutna liggtiden (T-max) under samtliga
dagar för varje individuell sugga (höger
och vänster sida). 

Korrelationer av T-max för höger
respektive vänster sida gjordes med av -
seende på förekomst av bogsår (grad 1–
4) vid avvänjning. Analysen upprepades
och utökades till att även omfatta hull
mätt som tjocklek av sidspäck vid insätt-
ning samt tillgång till strö. Ytterligare en
analys gjordes då suggorna delades in i
fyra grupper beroende på hullstatus vid
insättning och tillgång på strö. Suggor
ansågs vara i gott hull med sidspäckmått
>14 mm vid insättning, medan suggor
med sidspäckmått <14 mm bedömdes
som mindre gott hull. Korrelationer
mellan T-max och förekomst av bogsår
analyserades för grupperna ”tunna sug-
gor med tillgång till mycket halm” (7
stycken) samt ”suggor i gott hull med
tillgång till lite halm” (6 stycken). I de
resterande två grupperna ”tunna suggor
med tillgång till lite halm” samt ”suggor
i gott hull med tillgång till mycket
halm” var antalet djur för få för att en
analys skulle kunna genomföras (2 res -
pek tive 3 stycken).

RESULTAT
Ingen av suggorna hade bogsår då de sat-
tes in i grisningsavdelningen. Vid tiden
för avvänjning (vecka 5) kunde bogsår
observeras hos åtta av de 18 suggorna,
varav sex av suggorna hade dubbelsidigt
bogsår. Vanligast var bogsår av grad 1
och 2. Inga bogsår av grad 4 observera-
des. Suggorna var som mest aktiva under
grisningdygnet (dag 0), där antal liggtill-
fällen i medel var 24 stycken per sugga.
Aktiviteten minskade till dag 2 och anta-
let liggtillfällen var i medel 10 stycken
per sugga. Den största andel total tid (T-

dag total) som suggorna spenderande
liggande observerades dag 0 och dag 2,
då suggorna låg ner ca 80 procent av
tiden. Den längsta tiden för ett oavbru-
tet liggtillfälle mätt under varje obser -
vationsdygn (T-dag max) observerades
även det under dag 2 med en genom -
snittlig varaktighet på 5,3 timmar (höger
sida) och 5,2 timmar (vänster sida). Det
längsta liggtillfället för varje sugga sett
över samtliga observationsdygn (T-max)
var i medeltal för de observerade suggorna
7,2 timmar (vänster sida) respektive 6,3
timmar (höger sida). Den sugga som
hade allra längst T-max låg ner tolv tim-
mar i sträck på samma sida. 

De separata beräkningarna för varje
grupp visade ett signifikant samband
(P<0,05) mellan det oavbrutna liggtill-
fället (T-max) och bogsår på höger sida
bland suggor i gott hull vid insättning
(>14 mm sidspäck) och med tillgång till
lite halm. Sambandet var däremot inte
signifikant för vänster sida och inte hel-
ler bland tunna suggor (<14 mm sid-
 späck vid insättning) med tillgång till
mycket halm.

DISKUSSION
Resultaten från studien tyder på att
hypotesen kan stärkas – ju längre oav-
brutet liggtillfälle desto större risk löper
suggan för att utveckla bogsår. I studien
kunde ett statistiskt samband påvisas
mellan det längsta oavbrutna liggtillfäl-
let (T-max) och förekomsten av bogsår
hos suggor i gott hull vid insättning (sid-
späck > 14 mm) och tillgång till en liten
mängd halm. Vid tiden för avvänjning

(vecka 5) hade sju av 13 tunna suggor
någon grad av bogsår. Så även om tunna
suggor ligger ner endast korta perioder
är de i riskzonen att drabbas av bogsår
till följd av ett dåligt hull. Suggor i gott
hull är delvis skyddade av späcklagret
men vid långa liggperioder verkar späck-
lagret inte ha en tillräckligt skyddande
effekt. Vilken denna kritiska tidpunkt
för liggtidens längd motsvarar kunde
inte analyseras i studien då materialet är
för begränsat. Då det inte kunde påvisas
någon effekt av suggans totala liggtid (T-
total) visar studien att det är det längsta
oavbrutna liggtillfället (T-max) snarare
än den summerat totala liggtiden som är
den kritiska faktorn för utvecklandet av
bogsår (Figur 3).

Ett långvarigt tryck leder på sikt till
ischemi och vävnadsnedbrytning i hud
och/eller underliggande vävnad (5).
Tryck avlastning hjälper vävnaden att
återhämta sig så att syrebrist undviks
(5). Sett till ett förebyggande arbete
skulle det vara motiverat att sätta in
åtgärder för att få upp suggan på benen
för tryckavlastning under de inaktiva
dygnen. Dock bör det poängteras att
suggan inte ska aktiveras under alla
omständigheter t ex vid grisning eller
under pågående digivning då det kan
göra mer skada än nytta. Det är också
viktigt att det sker på ett sådant sätt att
suggan inte stressas eller t ex ”körs upp”
då det finns risk att hon klämmer eller
trampar på smågrisarna. En ny studie
utförd i Danmark (9) har visat att täta
utfodringar (6–8 gånger per dag i stället
för 3) minskar förekomsten av bogsår.

Tabell 1. BERÄKNINGAR FÖR VARJE SUGGAS LIGGTIDER. ”LIGGANDE” DEFINIERADES MED ATT SUGGAN LÅG

NED PÅ HÖGER ELLER VÄNSTER SIDA MED HUVUDET OCH BOGEN VILANDE MOT GOLVET.

Använt mått Förklaring

T-dag total Andel tid liggande på vänster respektive höger sida under varje 
enskilt observationsdygn.

T-total Andel tid liggande på höger respektive vänster sida under alla 
observationsdygn.

Antal liggtillfällen Antalet gånger som suggan ligger ner på vänster eller höger sida 
under varje enskilt observationsdygn.

T-dag max Varaktigheten av det längsta oavbrutna liggtillfället observerat under 
varje enskilt observationsdygn

T-max Varaktigheten av det längsta oavbrutna liggtillfället observerat under 
alla observationsdygn

SvT 2-10 final:Layout 1  10-02-01  10.05  Sida 25



26 N U M M E R  2 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Idag är det vanligt att suggor utfodras
endast en gång per dag runt grisning.
Att öka antalet utfodringar är ett exem-
pel på en åtgärd som kan göra suggorna
mer aktiva.

SUMMARY
Maximum lying bout duration affects
the occurrence of shoulder lesions in
sows
Shoulder lesions are commonly seen in
sows during the period of lactation (7).
The lesions are comparable to pressure
sores in humans and are caused by tissue
breakdown of the skin and/or under -
lying tissue as a result of long lasting
pressure (1). Shoulder lesions appear 
as open wounds in the area overlying 
the tuber of the spine of scapula (5). 
The prevalence of shoulder lesions con-
tri butes to poor animal welfare as well 
as affecting the consumers’ attitudes
towards the swine industry. The aim of
this study was to investigate the correla-
tion between prolonged recumbency
during early lactation and development
of shoulder lesions, in particular the
lying bout time. 

18 sows of Swedish Landrace were
observed for 24 hours during the day of
farrowing and day 2, 4, 9 and 11 after
farrowing in May 2009. The data were

analysed for correlations between the
duration of the longest observed un -
interrupted lying bout and the prevalence
of shoulder lesions recorded at weaning
(week 5). A significant correlation
(P<0,05) was found between the dura-
tion of the longest uninterrupted lying
bout (T-max) and the occurrence of
shoulder lesions in well conditioned
sows with a low amount of straw present
at birth. This suggests that avoiding 
prolonged uninterrupted recumbency
would contribute to the prevention of
the development of shoulder lesions in
sows.    
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FIGUR 3. Studien visar att det är den längsta oavbrutna liggperioden (T-max) som är den kritiska tidsfaktorn för utvecklandet av bogsår
hos suggor.
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En tre år gammal varmblodig travhäst blev akut
halt på vänster bakben ca fyra veckor innan
aktuellt undersökningstillfälle. Fallet är tolkat av
Helena Treffenberg Pettersson, Bilddiagnostiska
kliniken, Universitetsdjursjukhuset (UDS), SLU,
Uppsala.

Varmblodig travare, sto, tre år
ANAMNES: Ett tre år gammalt varmblodigt travarsto
blev akut halt på vänster bakben ca fyra veckor innan
aktuellt undersökningstillfälle. Hältan uppstod under
snabbjobb.

KLINISK UNDERSÖKNING: Vid undersökning bedömdes
palpation av vänster bakben vara negativ och hästen
ömmade vid högt böjprov. Hästen hade vilat i två
gånger 14 dagar men var nu om möjligt ännu mera
halt.

Hästen remitterades till Bilddiagnostiska kliniken,
UDS, SLU för en fullständig scintigrafisk undersök-
ning av vänster bakben (Figur 1 och Figur 2).

Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

FIGUR 1. Scintigrafisk bild i plantar projektion av hasleder
båda bakbenen, med höger bakben till höger och vänster
bakben till vänster. 

FIGUR 2. Scintigrafisk bild i lateral projektion av 
vänster has.
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BLUETONGUE VINTERTID
Trots årstiden har flera misstankar om blue-
tongue (BT) uppdagats. De berörda djuren har
inte uppvisat kliniska symtom utan har upp-
täckts genom pågående övervakningar och
kontroller av förflyttningsdata utförda av
Jordbruksverket.

Ett tankmjölksprov i den övervakning som på -
gått i en buffertzon norr om restriktionsområdet
har utfallit positivt med avseende på antikrop-
par. Hela besättningen, som ligger i Kalmar län,
kommer att provtas individuellt. En ko från
Östergötlands län, utanför vaccinationsom -
rådet, har testats positiv för antikroppar och
negativt för påvisande av virusgenom med
PCR. Hela besättningen provtas individuellt.

En kalv från Skåne har testats positiv för
antikroppar inom den övervakning av unga,
ovaccinerade djur som pågår inom vaccinations -
området. Prov togs för påvisande av virusgenom
med PCR. Detta utföll negativt. 

För de positiva antikroppsproven gäller att
de kan tyda på viruscirkulation i respektive
område, men det kan också röra sig om falskt
positiva prover. ELISA-testen som används vid
SVA för att påvisa antikroppar i serum har en
specificitet på 0,99, dvs om 100 prover testas
förväntas ett falskt positivt prov. Vid positiva
antikroppsprover utreds därför varje fall vidare,
först med prov för påvisande av virusgenom

med PCR och sedan, om nödvändigt, med
besättningsutredning eller utökad provtagning
i närområdet. Virusgenom beräknas kunna
påvisas i blod upp till 200 dagar efter infektion,
testet har därför begränsat värde om en lägre tid
förflutit efter smittillfället. För det sistnämnda
positiva provet har det inte fullt kunnat utredas
om det rör sig om ett sant prov eller ett falskt
positivt. 

Vidare har ett fall upptäckts rörande olaglig
förflyttning av unga, ovaccinerade djur som
flyttats från Kalmar län, inom vaccinationsom-
rådet, till Västergötlands län, i buffertzonen
norr om restriktionsområdet. Hela besättningen
i Västergötland har testats för antikroppar och
fyra prover utföll positivt. Dessa djur testades för
påvisande av virusgenom med PCR och testen
utföll negativt. Det har inte gått att klargöra
om djuren smittats innan eller efter flytt, eller
för vissa av dem om smittillfället varit under
2008 eller 2009, men ingenting tyder på att
någon vidare smittspridning skett i närområdet
i Västergötland.

ANTRAXMISSTANKE
Misstanke om antrax väcktes då en 15 månaders
tjur inkom till obduktion på regionalt labora-
torium efter att ha hittats död utan föregående
symtom. Ingen annan sjuklighet i besättningen,
en mjölkbesättning i Skåne, hade observerats.

■ ■  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.

❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln handlar denna gång om bluetongue, antrax-

misstanke och screening av Q-feber. Dessutom ges

en rapport från ett vetenskapligt seminarium om rävens dvärgbandmask. Epiz-

teln är ett samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruks-

verket och är i det här numret sammanställd av Elisabeth Sjöberg, SVA och Anna

Tubbin, Jordbruksverket.
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Ingen grävning eller schaktning hade skett på
gården och ungdjuren utfodrades med samma
ensilage som mjölkkorna. Besättningen hade
inte haft några problem med sporer i mjölken
tydande på att ensilaget var jordtillblandat. När
kadavret öppnades upptäcktes okoagulerat blod
i hela kroppen och makroskopiska fynd på
mjälten gjorde att antrax inte kunde uteslutas.
Prov kördes till SVA med budbil för undersök-
ning med direktmikroskopi, PCR samt för
odling. Misstanken kunde avskrivas efter nega-
tiva analysresultat.

SCREENING AV Q-FEBER
Under senare tid har man inom EU haft flera
utbrott av Q-feber (orsakad av bakterien
Coxiella burnetii) hos människa. Holland har
just nu mycket stora problem med sjukdomen,
och källan bedöms vara större mjölkgetbesätt-
ningar. Utbrottet började 2007. Under 2009
bekräftades mer än 2 300 fall hos människa.
Stora mängder smittämne utskiljs vid förloss-
ning. För att få bukt med utbrottet har myn-
digheterna tagit det drastiska beslutet att slakta
alla dräktiga djur i smittade besättningar. Man
hoppas därmed förhindra en ny våg av fall
under 2010.

Att C burnetii finns hos svenska nöt och får
är känt sedan början av 1990-talet. Under 2008/
2009 genomförde SVA en antikroppsscreening
på tankmjölksprover, för att få en mer aktuell
bild av förekomsten. Totalt analyserades 1 590
prover av vilka 127 var positiva (8 %). 41 av de
positiva besättningarna har därefter undersökts
med PCR, för att påvisa agens. 35 (85%) av
gårdarna var fortfarande antikroppspositiva, och

av dessa var 29 (83 %) PCR-positiva. Resultaten
tyder på att om antikroppar påvisas i tankmjölk
är sannolikheten hög att man också kan påvisa
bakterien. Högst prevalens ses på Gotland, i
Kalmar och Skåne län. Just nu pågår studier
som bland annat syftar till att se hur hög inom-
besättningsprevalensen är i infekterade besätt-
ningar. SJV och SVA utreder också ett antal
nötgårdar med avseende på Q-feber, där frukt-
samhetsstörningar rapporterats som biverkning
av blåtungevaccinering. I slutet av januari
kunde C burnetii bekräftas som abortorsak i en
besättning. Detta utgör det första bekräftade
fallet hos nöt i Sverige där infektionen kopplats
till en klinisk problematik. Under 2010 ämnar
SVA gå vidare med undersökningar riktade
mot får- och getbesättningar.

SEMINARIUM OM RÄVENS DVÄRG-
BANDMASK
Den 24 november 2009 arrangerade Jordbruks -
verket ett vetenskapligt seminarium i Bryssel i
samarbete med SVA, finska Jord- och skogs-
bruks ministeriet och finska livsmedelssäkerhets -
myndigheten EVIRA. Seminariet hade rubriken
The impact of Echinococcus multilocularis on
society och bekostades av Nordiska ministerrådet. 

Bruno Gottstein från universitetet i Bern
föreläste om parasiten Echinococcus multilocularis
(EM) och dess värddjur, spridning, förekomst i
Europa, bekämpning etc. Peter Kern från uni-
versitetet i Ulm redogjorde för hur parasiten
smittar människan och ger alveolär echino-
kockos (AE) samt hur AE diagnostiseras och
behandlas. Ana Afonso från European Food
Safety Authority (EFSA) refererade en rapport
från 2007 angående ett uppdrag från EU-kom-
missionen att utvärdera risken att rävens dvärg-
bandmask introduceras till Storbritannien,
Irland, Sverige, Malta eller Finland om de
nationella kraven på avmaskning vid införsel av
sällskapsdjur slopas. Auditoriet visade särskilt
intresse för utformningen av screening av E
multilocularis i syfte att bedöma om ett land är
fritt från parasiten. 

Resultaten i korthet
I takt med att rabies har bekämpats i Europa har
mängden räv ökat, och med den förekomsten
av EM. Idag finns EM hos räv och mårdhund i
centrala och östra Europa och sprids västerut.
Allt fler rävar blir urbana och för med sig para-
siten in i stadsmiljön. En följd blir att allt fler
människor smittas i sin hemmamiljö. I Schweiz
har man konstaterat två till tre gångers ökning
av antalet AE-fall hos människor tio år efter

I Holland har man just nu mycket stora problem med Q-feber, där källan bedöms
vara ett antal större mjölkgetbesättningar. 
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den kraftiga ökningen av räv som följde av att
rabies bekämpades. Fördröjningen beror på att
parasiten utvecklas långsamt i framför allt
levern. Kliniska symtom ses inte förrän leverns
kapacitet överskrids eller spridning ger skador i
andra organ.

EM överlever 16 månader i vatten och åtta
månader i jord. De är känsliga för torka och
värme, och avdödas framför allt med natrium-
hypoklorit (t ex klorin). EM hos räv kan kon-
trolleras med betesavmaskning, men man vet
inte ännu om detta är kostnadseffektivt. EM
hos hund kontrolleras genom kontinuerlig
avmaskning en gång/månad. En smittad hund
har bekämpat parasiten inom cirka två till tre
månader, varefter den är smittfri igen (om den
inte har återinfekterats).

Människor som via arbete eller hobby har
kontakt med lantbruk, hundar, rävar, och lant-
bruksmiljö löper ökad risk att smittas av EM.
Det är sannolikt större risk att smittas via djur
än att smittas via föda. Cirka två procent av
människorna i hårt smittade områden utvecklar
antikroppar utan att blir sjuka. Mekanismen
bakom varför de är skyddade mot att utveckla
sjukdom är inte känd. Å andra sidan är det få

personer som spontant tillfrisknar efter att ha
insjuknat.

Det är berättigat att ha avmaskningskrav vid
införsel av hund och katt från ett land med 
EM hos både vilt och sällskapsdjur till ett land
som är fritt från EM. Ett lämpligt system för
avmaskning ska göras med ett effektivt preparat
och ska minimera risken för återinfektion och
risken att smittsamma ägg kommer ut i mot -
tagarlandet.

Den särskilt intresserade kan beställa en
mera utförlig rapport från Maria Cedersmyg på
Jordbruksverket.  ■

Patologisk-anatomisk bild vid långt gången infek-
tion av Echinococcus multilocularis hos ameri-
kansk bomullsråtta. 
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Förlängd tid för Djursmitts-
utredningen

❘❙❚ Den 19 december 2007 kallade jord-
bruksministern en särskild utredare med
uppdrag att göra en bred översyn av 

lag stiftningen om djursjukdomar och 
zoonoser. Utredaren skulle också föreslå
nöd vändiga ändringar i nuvarande lagstift-
ning. Arbetet fick namnet Djursmittsutred-
ningen och Christer Wretborn fick upp -
giften som utredare. Wretborn har sedan
2004 varit minister med ambassadörs 
ställning vid den svenska ambassaden 
i Rom. Dessförinnan var han chef för 

jordbruksdepartementets enhet för inter-
nationella frågor och EU.

Enligt direktiven skulle utredaren ha
slutfört sitt arbete senast den 31 decem-
ber 2009. Utredningstiden förlängs nu
och utredaren ska slutredovisa uppdraget
senast den 31 mars 2010.

Källa: pressmeddelande från Jordbruks-
departementet den 13 januari. ■

❘ ❙❚ noterat

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

 

I Sorbact gel 

Sorbact gel

Finns att köpa hos din grossist!

 
 

SvT 2-10 final:Layout 1  10-02-01  10.03  Sida 31



32 N U M M E R  2 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Svensk veterinärkalender
2010 ute

❘❙❚ Jordbruksverkets länge efterlängtade
veterinärkalender för 2010 finns nu ute på
marknaden. Den tidigare upplagan är från
2006, varför många uppgifter har föränd-
rats och nya veterinärer tillkommit. Årets
upplaga omfattar samtliga i Sverige legiti-
merade veterinärer samt viss administrativ
personal med anknytning till den veteri-
nära verksamheten.

Veterinärkalendern kostar 100 kr exkl

moms och omfattar 370 sidor. Den kan
enklast beställas via Jordbruksverkets 
hemsida www.jordbruksverket.se under
rubriken ”Nya trycksaker”.  ■

Förvirrande uppgifter till
grisbönder

❘❙❚ Slaktgrisuppfödaren Reine Nilsson i
Säve utanför Göteborg hade polisanmälts
av Djurrättsalliansen, berättade tidningen
ATL den 7 januari. Först kom därför Svenska
Djurhälsovården på besök. Mängden strö
var för stor enligt veterinären som menade
att det kunde leda till hygienproblem.
Dagen därpå kom länsstyrelsen på besök

och därefter fick Reine Nilsson ett telefon-
samtal från myndigheten. Några vatten -
nipplar saknas och mängden halm är för
liten, enligt kontrollanten. Mängden halm
var lika stor vid båda besöken, påpekade
Reine Nilsson för ATL.

Nu vill Svenska Djurhälsovården ha en
dialog med länsstyrelserna i frågan. ”Vi 
vill undvika situationer där vi ställs mot 
varandra med onödiga divergerande tolk-
ningar. I sådana fall gör vi djuren och upp-
födarna till förlorare. Därför har vi tagit
initiativ till samråd mellan oss och läns -
styrelser”, skrev VD Jan Åke Robertsson 
i ett pressmeddelande den 8 januari. Ett
par möten är enligt Robertsson redan 
inbokade.  ■

❘ ❙❚ noterat

• Valet 2010 avser: 
– Vice ordförande och tre övriga ledamöter i 

förbundsstyrelsen
– Vice ordförande i SVS
– 18 ledamöter i fullmäktige

• Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade till res-
 pektive organ kan nominera kandidater till för tro ende  -
posterna och är också valbara. Mandatperioden för
samt liga poster är två år med tillträde den 1 januari
2011.

• Nominering ska vara skriftlig (kan även ske via e-post)
och innehålla följande uppgifter för att vara giltig:
– Namn på den nominerade kandidaten, personnum-

mer och alla kontakt- och adressuppgifter.
– Vilken av ovanstående förtroendeposter som avses. 
– Skriftlig bekräftelse av den som nominerats att 

hon/han accepterar att kandidera till den aktuella 
posten för den gällande mandatperioden. 

– Kontaktadresser till den person som står bakom 
nomineringen.

För att underlätta nomineringsförfarandet finns en
särskild blankett som bifogas SVT nummer 2, 5 och 7.
Blanketten finns också på veterinärförbundets hem -
sida www.svf.se

• Nuvarande innehavare av posterna som valet avser kan
naturligtvis nomineras för omval om de accepterar det.

• Samtliga ledamöter i förbundsstyrelse respektive SVS
kollegium finns publicerade i varje nummer av SVT.
Lista på nuvarande fullmäktiges ledamöter finns på
den lösenordsskyddade delen på förbundets hemsida
www.svf.se (Resultat vid Sveriges Veterinärförbunds
val 2009) och medlemmar kan även få den informa tio-
nen från förbundskansliet.

• Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda
senast den 1 juli 2010.

Nominera kandidater 
till förtroendeposter senast 1 juli 

Sedan 2005 ska veterinärförbundets medlemmar 
direktvälja ledamöter i förbundsstyrelse och fullmäktige 

samt ordförande och vice ordförande i SVS. 
Valet sker under hösten men kandidater till posterna 

skall nomineras senast den 1 juli.

Nominering – hur gör man?
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Den 11–14 november förra året
samlades de europeiska veterinär-
förbunden för sitt återkommande
halvårsmöte, denna gång i EU-
huvudstaden Bryssel. Som vanligt
avhandlades stort som smått under
generalförsamlingen, men framtids-
strategin för federationen liksom
djurskyddsutbildning av Europas
veterinärer diskuterades särskilt
under mötet.

NORDISK/BALTISK ORDFÖRANDE-
KONFERENS
Mötena i den europeiska veterinärfedera -
tionen FVE utgör naturliga träffpunkter
även för de nordiska veterinärförbun -
dens ledningar. Denna gång fick den
nor diska ordförandekonferensen genom-
 föras utan deltagande av Sveriges ordfö-
rande Karin Östensson, som låg hemma
i ”svininfluensa”. Sverige representerades
av SVS generalsekreterare, Christina
Arosenius. Inbjudan hade också gått ut
till de baltiska länderna men de hade
inte hört av sig. Efter diskussion beslöts
att döpa om mötet till Nordisk ordfö-
randekonferens men ändå fortsätta att
bjuda in de baltiska länderna. 

En mängd punkter som rörde arbetet
i FVE och de kommande dagarnas
möten diskuterades utförligt för att nå
enighet och en gemensam strategi i olika
frågor. Till nästa FVE-möte kommer ett
antal skrivelser att skickas från de nor-
diska länderna. En gäller simultantolk-
ningen som nu görs under en och en
halv dag till engelska, tyska och franska.
Kostnaden för detta är avsevärd, när

mötet äger rum i Bryssel handlar det om
ca 12 000 euro för dessa tre dagar. Det
andra ärendet som de nordiska länderna
vill få upp på dagordningen gäller märk-
ning av kött från djur som slaktats utan
bedövning. I övriga Europa slaktas allt-
fler djur utan bedövning för att tillfreds-
ställa önskemålen från en ökande mängd

religiösa trosutövare. I Belgien slaktas ca
80 % av fåren utan bedövning och en
mycket stor del av nötboskapen. Lik -
nan de förhållanden föreligger i Frank -
rike, Tyskland m fl länder. Eftersom
bak delsköttet enligt vissa religioner inte
accepteras går det in i den normala pro-
duktionen. Äter man importerat kött i

FVEs höstmöte 2009

Framtidsstrategi och djurskydd i fokus

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS, CHRISTINA AROSENIUS OCH MARGARETA WIDELL

➤

De nordiska länderna vill få märkning av kött från djur som slaktats utan bedövning på
dagordningen. I övriga Europa slaktas alltfler djur på detta sätt, av religiösa skäl.
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Sverige är risken avsevärd att det köttet
kommer från djur som inte slaktats
enligt våra normer för djurskydd. Här
behövs förutom tydlig märkning också
mer konsumentinformation. 

I övrigt rapporterade respektive land
om aktuella frågor och problem. I Fin -
land och Norge har veterinärförbunden
gått ut och uttalat sig mot pälsdjurs -
industrin vilket i Finland lett till att för-
bundets ordförande Sanna Hellström
tilldelats ett djurskyddspris. I Norge har
man drabbats av svininfluensautbrott i
ett flertal svinbesättningar, djuren har
smittats av djurägarna. Det har inte
förekommit influensa hos svin i Norge
sedan 1998 och man gjorde därför ett
initialt försök att stoppa spridning
genom utslaktning av den först påträffade
besättningen vilket dock misslyckades.
Man har sedan träffat på närmare 40
seropositiva besättningar men nästan
inga sjuka grisar. I Norge har också lagts
fram ett förslag om obligatorisk ID-
märkning av landets alla katter, beslut
kommer att tas i början av 2010. I
Danmark har man i år haft en intensiv
debatt om kamphundar/farliga hundar
som en följd av en rad incidenter och nu
finns ett förslag om en lagändring rörande
hundhållning för att åtgärda detta.

UEVP-MÖTET
Praktikersektionen UEVP hade fått en
helt ny styrelse efter att mandatperioden
gått ut för den tidigare. Det märktes att
med en ordförande från ett östland
kommer arbetet att bli mer formellt och
mindre flexibelt.

UEVP hade genomfört en enkät
rörande bluetongue i Europa och resul-
taten redovisades. 22 svar hade inkom-
mit och bara fem länder rapporterade
kliniska utbrott. Ett tiotal länder har
genomfört vaccinationer och 17 länder
har förebyggande program. Endast i
Sverige och Danmark har andra än vete-
rinärer fått genomföra själva vaccinatio-
nen.

Från Holland rapporterades om ett
sedan 2007 pågående besvärligt utbrott
av Q-feber med drygt 2 200 humanfall
och ett 20-tal smittade besättningar med
getter och får. Reservoar tros vara get-
gårdar med mjölkproduktion men alla
åtgärder för att minska smittspridning
som vidtagits på dessa gårdar har hittills
inte haft någon effekt. Gödsel får inte
spridas och måste täckas, vaccination av
getter har genomförts men utan effekt.
Detta har väckt stort medieintresse och
har lett till stora problem för folket på de
smittade gårdarna. De har drabbats av

social stigmatisering, barnen har mob-
bats i skolan etc. Inget humanvaccin
finns, sjukdomen ger svåra pneumonier
som krävt intensivvård och lett till ett
antal dödsfall. Även en del veterinärer
har smittats. Sjukdomen är nu anmäl-
ningspliktig i Holland. 

UEVP-delegaterna blev också infor-
merade om en organisation vid namn
EPRUMA, European Platform for Re -
sponsible Use of Medicine in Animals.
Detta är en sammanslutning av olika
organisationer, bildad 2005, där FVE,
COPA-COCEGA (lantbruksorganisa-
tioner), FEFAC (fodertillverkare) med
flera ingår. I dagsläget finns ingen hem-
sida men den är på gång. Man försöker
där samla in information om förbruk-
ning och resistensproblem och försöker
också harmonisera datainsamlingen för
att kunna göra jämförelser mellan olika
länder. Inte många länder i Europa har
insamling av förbrukningsdata i dag
men Sverige, Danmark, Nederländerna
och Spanien nämndes. Vad gäller fram-
tida tillgång till antibiotika ser man 
pessimistiskt på situationen. Ingen ny
antibiotika har tagits fram sedan 1987,
vi måste vara rädda om det vi har.

På fråga i församlingen kom det fram
att prefabricerade foder med antibiotika
fortfarande används i Spanien, Grek land,
Storbritannien, Tjeckien och troligen
fler länder. Från Holland rapporterades
att på grund av den höga antibiotikaför-
skrivningen i landet och ökningen av
MRSA hos djur där vill det holländska
jordbruksministeriet skilja på förskriv-
ning och försäljning för veterinärer, dvs
införa samma restriktioner som i de nor-
diska länderna. Detta hade lett till upp-
ror bland de holländska veterinärerna
som såg förslaget som ett hot mot
inkomsterna. Inte ens det holländska
vete rinärförbundet backade upp detta
förslag, kunde man med besvikelse kon-
statera.

Trender inom klinikföretagandet
I två inlägg av gästföreläsaren Ross Tiffin
från England berättades om den ökning
av antalet kliniker som köps, ägs och
styrs av företag. I USA är detta vanligt
och de största veterinära företagen där
har varit i gång sedan 1955. Banfield
äger 750 kliniker och har 200 veterinä-

➤

I Norge har lagts ett förslag om obligatorisk ID-märkning av landets alla katter, berättade
den norska ordföranden Marie Modal. Till vänster den norske förbundsdirektören Hans
Petter Bugge.
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rer anställda och Veterinary Clinics of
America har 470 kliniker och 1 800 vet e-
rinärer. I England började utvecklingen
1999 när RCVS (Royal College of Vete ri-
nary Surgeons) tillät andra än veterinärer
att äga kliniker. I dagsläget finns elva
sådana företag med ungefär 400 kliniker.
Detta hänger antagligen ihop med det
faktum att det blir allt svårare för de 
privata veterinärerna att få sina kliniker
sålda när de går i pension. 

Ross Tiffins andra föredrag handlade
om kontakten mellan veterinärer och
kunder, hur man bygger upp sin mark-
nad, skapar förtroende och kommuni -
cerar med sina kunder. Han beskrev att
man ägnar sig åt något som kallas
”mystery shopping” och som på fråga
från de oförstående kollegerna i salen
visade sig vara ett slags spionverksamhet.
Man anlitade någon att ringa till sin
egen klinik med olika typer av ärenden
och frågor för att utröna hur personalen
skötte sig.

UEVH-MÖTET
Hygienikersektionen UEVH hade också
ett givande möte. Först kan nämnas att

Margareta Widell, som inte blev åter-
vald till FVEs styrelse våren 2009, blivit
tillfrågad och accepterat att bli ordförande
i FVEs hygienarbetsgrupp. Frågan kom
från FVE-styrelsen efter att man fördelat

ansvarsområdena och därvid sannolikt
konstaterat att tillskott av hygienkun-
nande behövdes.

Information inom livsmedelskedjan
(FCI)
EU-kommissionen har hävdat att syste-
met med FCI (food chain information)
fungerar bra. UEVH har dock tillsam-
mans med FVEs hygienarbetsgrupp till-
skrivit kommissionen och påtalat att
verkligheten ser något annorlunda ut. 

Information från uppfödningen an län-
der för sent till slakterierna och infor -
mation från köttbesiktningen tillvaratas
inte för förbättrande åtgärder i besätt-
ningarna. Sammantaget uppfattas syste-
met i flera länder som onödig byråkrati
som inte tillför något av värde. Svaret
från kommissionen kan sammanfattas
med att det är veterinärernas eget fel
eftersom vi som yrkesgrupp inte använ-
der systemet på rätt sätt.

I diskussionen framfördes att FCI är
för stelbent, inte är riskbaserat, inte
bidrar till att sänka kostnader genom
förenklad/moderniserad besiktning och
inte har accepterats av industrin. För fjä-
derfä fungerar det i många fall på rimligt
bra sätt och till viss del för svin men inte
för övriga djurslag. Djurägarintyg ifråga-
sattes eftersom djurägaren har ett egen -
intresse av att hävda att djuren är friska ➤

Ingen ny antibiotika har tagits fram sedan 1987, vi måste vara rädda om det vi har. Test av
antibiotikakänslighet för Staphylococcus aureus.

Margareta Widell, som inte blev återvald till FVEs styrelse våren 2009, blev istället ord -
förande i FVEs hygienarbetsgrupp.
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och obehandlade. Från svenskt håll
framhölls att viss information faktiskt är
av värde för att utöka eller minska kon-
troller vid slakt.

Modernisering av köttkontrollen
UEVH-delegaterna konstaterade att
riktlinjer för tillämpning av FCI och för
hur informationen kan påverka utförande
av köttkontroll saknas. Om FCI ska
kunna användas på ett effektivt sätt
måste också förändringar i hur köttkon-
trollen ska genomföras bli verklighet.
Nuvarande regler är fortfarande huvud-
sakligen detaljerade och obligatoriska
för alla.

Några viktiga principer rörande
modernisering som framfördes i skrivel-
sen till kommissionen är att den ska vara
riskbaserad, flexibel, oberoende, ha till-
räckliga resurser och att kontrollveteri-
närerna måste ha relevant utbildning.
Samtidigt framfördes också principen
att levandedjursbesiktning under vissa
förutsättningar inte alltid behöver ut -
föras på varje enskilt djur.

Kommissionens svar var positivt så -
tillvida att man konstaterade att arbete
pågick och att FVEs synpunkter var
både värdefulla och välkomna. 

Salmonellakriterier för fjäderfäkött
Kris de Smet från DG Sanco informerade
om arbetet med utvärdering av konse-

kvenser av implementering av förord-
ning (EG) nr 2073/2005 om mikrobio-
logiska kriterier i livsmedel, närmare
bestämt vad gäller kriteriet frihet från
salmonellaförekomst i 25 g malet kött
och köttberedningar samt köttprodukter
av fjäderfä. Provmängden för närvarande
är 10 gram. Kriteriet ska enligt förord-
ningen gälla från 1 januari 2010. 

Bland annat har branschen framfört
oro över ökade kostnader och minskat
konsumentförtroende om man tvingas
återkalla partier med fjäderfäprodukter.
Alternativa lösningar är att senarelägga
datum eller att bibehålla provmängd 10
gram och enbart fokusera på S typhi mu -
rium och S enteritidis. Fråge ställningarna
är många eftersom flera medlemsländer
har problem med hög andel smittade
flockar.

Hemslakt i Polen
Den polska delegationen hade inkom-
mit med en skrivelse till UEVH gällande
oro för livsmedelssäkerhet och djur-
skydd vid hemslakt. Man ville att sådan
slakt skulle ske i närvaro av veterinär.
Synpunkter framfördes under diskussio-
nen att företeelsen kan öka med anled-
ning av det ekonomiska läget och att det
också finns risk att allt hemslaktat kött
inte stannar på gården. Mötet instämde
delvis i att det kunde finnas vissa risker
men att hemslakt bör regleras i nationella

regler och inte i gemenskapslagstift -
ningen.

EASVO-MÖTET
De officiella veterinärerna (EASVO) dis-
kuterade veterinära legitimeringsorgani-
sationer (statutory bodies) runt om i
Europa. Det är i princip bara de nordiska
länderna som har en statlig myndighet
som utfärdar veterinärlegitimation. I
övriga Europa utövas den funktionen av
veterinärprofessionens egna organisatio-
ner. Dessa ”statutory bodies” fungerar
dessutom som kvalitetsövervakare för
veterinärerna i landet. De sätter upp reg-
ler för hur klinisk praktik ska bedrivas,
de kontrollerar fort- och vidareutbild-
ning och de driver motsvarigheten till
den svenska veterinära ansvarsnämnden. 

Problemet är att funktionen ”statutory
body” ser olika ut i olika länder. Vissa
har flera sådana organ i samma land och
mellan länderna skiljer det sig mycket i
vad dessa privata myndigheter arbetar
med. I flera länder behöver officiella
veterinärer inte ens vara anslutna till en
”statutory body” om de inte arbetar kli-
niskt. EASVO beslutade att arbeta för
en kartläggning och synkronisering av
denna funktion i hela Europa. 

FVES GENERALFÖRSAMLING
Under den egentliga generalförsamlingen
informerade federationens VD Jan
Vaarten om att FVE nu också driver
kansliet för världsveterinärorganisationen
WVA. Detta ger både extra inkomster
till FVE och ökar samarbetet mellan de
två förbunden. 

Barbara Logar från EU-kommissio-
nen berättade om arbetet för en gemen-
sam djurhälsolag i hela unionen. Lagen
ska övervaka att de grundläggande prin-
ciperna i EUs djurhälsostrategi efterföljs.
Den ska också ersätta dagens komplexa
och svåröverskådliga EU-regelverk inom
djurhälsoområdet. Nyckelorden är att
förebygga och förenkla. Ett första lagför-
slag väntas till slutet av 2010.

Ett huvudtema under generalförsam-
lingsmötet var djurskydd, där Linda
Keeling från SLU i Uppsala inledde med
ett föredrag om Welfare Quality-projek-
tet för välfärdsindikatorer inom lant-
bruksproduktionen. Projektet är ett resul-
 tat av reaktioner från medborgare och

➤

UEVH menar att köttkontrollen måste förändras så att den blir riskbaserad, flexibel, obe-
roende och får tillräckliga resurser.
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konsumenter som har svårt att avgöra
vilket liv djuren haft innan de blev mat.
Allt fler människor vill ha reda på detta,
sade Linda Keeling.

Workshops
För att ytterligare belysa djurskyddstemat
och mötets andra tema, FVEs framtida
strategi, fördelades delegaterna på två
miniseminarier.

Under djurskyddsseminariet konsta-
terade Lawrance Bonafos från EU-kom-
missionens DG SANCO att alla veteri-
närstudenter idag måste lära sig hantera
djurskyddsfrågor, antingen de vill eller
inte. Samhället förväntar sig att veteri-
nären är en expert på djurskydd och
yrkesutövarna måste leva upp till det. 

Nick Blaney, ordförande för det brit-
tiska veterinärförbundet BVA, redovisade
en enkätundersökning om djurskydds -
undervisning i 43 veterinärhögskolor
från 24 europeiska länder. Det fanns
stora skillnader i kvalitet och omfattning
av undervisningen, som i många fall
bara bestod av en genomgång av lag -
stiftningen. Några fakulteter hade t o m
själva anmärkningar på sin djurhållning,
vilket Nick Blaney ansåg vara skanda-
löst. 

I en avslutande interaktiv del av
workshopen konstaterade deltagarna att

veterinären i de flesta fall är den yrkes -
person som är bäst lämpad att bevaka
djurskyddet. En slutsats var att veterinä-
ren måste sätta djurvälfärden i första
rummet och kundens intressen i det
andra. Här höll dock inte alla med,
främst från de östeuropeiska länderna
och Holland framfördes motsatta upp-
fattningar. Alla höll däremot med om att

djurskydd måste finnas med i grundut-
bildningen, både integrerat men också
som ett eget ämne. 

FVEs framtida strategi
Avsikten med den andra workshopen
var att se fram emot var FVE vill vara
2015 och vad professionen ska ägna sig
åt fram till dess. De övergripande mål
som seminariet kom fram till var att
federationen ska arbeta mer för yrkesut-
övarna och inte bara för yrkesfrågorna.
FVE bör hjälpa till att utveckla profes-
sionen, att ena olika veterinärkategorier,
att harmonisera förutsättningarna och
att lyfta fram de veterinära tjänsterna.
Genom bland annat marknadsföring
och vidareutbildning ska de veterinära
utövarna få bättre självförtroende,
menade mötesdeltagarna. Kommu nika -
tionen med omvärlden måste gå åt två
håll och vara proaktiv, ansåg många.
Områden där den veterinära närvaron
måste bli bättre är miljöforskning och
djurskydd, enligt delegaterna.

Denna workshop var startpunkten för
en ny femårsstrategi för FVE. Syn -
punkterna bearbetas av federationens
styrelse och i tre regionala FVE-möten
under våren, varefter ett utkast till ny
strategi presenteras till nästa generalför-
samling i Basel i juni. Hur den ser ut ber
författarna att få återkomma om.  ■

Veronique Bellemain från Frankrike representerar EASVO i arbetet att kartlägga och syn-
kronisera ”statutary bodies”, veterinära legitimeringsorganisationer, i Europa.

Samhället förväntar sig att veterinären är en expert på djurskydd och yrkesutövarna måste
leva upp till det, konstaterade Lawrance Bonafos från EU-kommissionen. 
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Veterinärförbundets fullmäktige
fastställer varje år medlems- och
prenumerationsavgifter till SVF. 
Avgifterna till AVF och FVF fastställs
av respektive förenings årsmöte/
stämma. Här redovisas avgifter och
premier för 2010 och samtliga 
belopp avser helår. Avgifterna har
varit oförändrade under perioden 
1 januari 2006 till 31 december
2009, dvs under fyra år. En viss
uppräkning måste göras och därför
beslutade fullmäktige att höja 
avgifterna till förbundet för 2010.
Höjningen är måttlig, exempelvis 
är avgiften till SVF höjd med 100
kr/helår. Avgifterna till AVF och FVF
är oförändrade från förra året.

FULLBETALANDE MEDLEM
Medlemsavgiften till veterinärförbundet
är uppdelad i två delar, dels till SVF och
dels till den förening man valt att till-
höra: AVF (Anställda Veterinärers Före-
ning) eller FVF (Företagande Veterinärers
Förening). Avgifterna till AVF och FVF
är fastställda av respektive förenings års-
möte/stämma. Medlemsavgiften till SVF
omfattar även avgift till SVS, läs mer
under Sveriges Veterinärmedicinska Säll-
skap.

Från den 1 januari 2007 är det inte
längre SVF som administrerar och avise-
rar medlemmarnas a-kassa (AEA), detta
sköts direkt av AEA. Observera att även
egenföretagare kan ansluta sig till AEA.
Mer information finns på www.aea.se.

Fullbetalande medlem AVF

Medlemsavgift SVF 1 900 kr
Medlemsavgift AVF 1 460 kr
Prenumerationsavgift SVT 860 kr

Fullbetalande medlem FVF

Medlemsavgift SVF 1 900 kr
Medlemsavgift FVF  350 kr
Prenumerationsavgift SVT 860 kr
Serviceavgift FVF 1 825 kr
(Betalas av företaget. Moms tillkommer) 

Medlem som är dubbelansluten till 
Universitetslärarförbundet (SULF) beta-
lar medlemsavgift endast till veterinär-
förbundet och avgiften fördelas sedan 
mellan SVF och SULF. Medlemsavgiften
för dubbelansluten till SULF 2010 är
3 380 kr. Medlem som under året dub-
belansluter sig till SULF ska meddela
detta till veterinärförbundet. 

Veterinärstuderande

Medlemsavgift 265 kr
Prenumerationsavgift SVT 250 kr

Pensionär

Medlemmar som gått i pension ska med-
dela detta till förbundet. Pensionärsavgift
betalas från och med det kvartal med-
lemmen går i pension.  

Medlemsavgift 400 kr
Prenumerationsavgift SVT 430 kr

YRKESVERKSAMMA UTANFÖR 
SVERIGE
Vid arbete utomlands medges reduktion
av medlemsavgiften med 75 procent.
Om veterinären är medlem i det aktuella
landets veterinärförbund medges nedsätt-
ning av medlemsavgiften till SVF med
90 procent. För att få reducerad avgift till
förbundet måste medlemmen ansöka om
det. Kontakta förbundskansliet för mer
information.

SVENSK VETERINÄRTIDNING
Prenumeration på Svensk Veterinärtid-
ning (SVT) är obligatorisk för alla med-
lemmar utom för pensionärer. Pensionär
som inte vill prenumerera på SVT ska
meddela detta till förbundskansliet. Pre-
numerationen upphör tidigast från upp-
sägningsdagen. Vidare kan två makar/
sambo/registrerad partner, som båda är
medlemmar i förbundet och bor på
samma adress, avsäga sig den ena prenu-
merationen. Prenumerationsavgiften finns
under respektive rubrik: Fullbetalande,
studerande, respektive pensionär.

Avgifter och premier 
för 2010
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ENSKILDA PENSIONSFONDEN, 
”HEROFONDEN”
Herofonden utbetalar pension från och
med året efter medlemmen fyllt 60 år.
För närvarande uppgår utbetalat belopp
till mellan 1 500 och 5300 kronor per år
beroende på hur många år Heroavgiften
har inbetalats. Förbundsmedlem som vill
gå med måste ansöka om medlemskap i
Herofonden innan fyllda 50 år, och in-
betalning ska ske i minst tio år. Avkast-
ningen på inbetald avgift är mycket god,
för närvarande ca 80 procent, vilket inne -
bär att inbetalda avgifter återbetalas på tre
år (netto efter skatt). Medlemmar rekom -
menderas därför att i god tid före 50-års-
dagen ansluta sig till Herofonden. För
medlem som är ansluten till Herofonden
tillkommer 200 kronor per år i avgift till
fonden.

INTRESSEFÖRENINGAR
Riksföreningarna finns inte längre kvar
som en organisatorisk del av förbundet
(detta upphörde den 1 januari 2006).
Föreningarna i sig kan dock finnas kvar
som intresseföreningar. Förbundet tar in
medlemsavgifter åt dessa föreningar. För
2010 gäller:

Svenska distriktsveterinärföreningen 

Yrkesverksam 300 kr
Pensionär 150 k

Svenska besiktningsveterinärföreningen

Beslut om avgift var inte taget vid press -
läggning.
Medlemsavgift 100 kr (2009)

Svenska militärveterinärsällskapet

Medlemsavgift 80 kr

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP (SVS)
Medlemmar i förbundet är även med-
lemmar i SVS och i medlemsavgiften till
SVF ingår avgiften till SVS. Medlems -
avgiften för stödjande medlem i SVS
(icke-veterinär eller veterinärer bosatta
utomlands) har av fullmäktige fastställts
till 700 kronor för 2010. Direktansluten
medlem i SVS (veterinär bosatt i Sverige
men som inte har svensk legitimation)
betalar 1 000 kr för 2010.

SEKTIONERNA
Enligt beslut av respektive sektions årsmöte
gäller följande medlemsavgifter för 2010: 

Häst

Beslut om avgift var inte taget vid press -
läggning. Avgiften för 2009 var 200 kr.

Smådjur

Yrkesverksam 280 kr
Studerande 150 kr

Husdjur 

Yrkesverksam 150 kr
Pensionär 100 kr
Studerande 100 kr

Livsmedel

Yrkesverksam 150 kr
Pensionär 50 kr
Studerande 50 kr

Försöksdjur 200 kr

INBETALNING AV MEDLEMSAVGIFTER
OCH FÖRSÄKRINGSPREMIER
Alla medlemsavgifter aviseras från kansliet
som sedan fördelar medlen till respektive
förening och sektion. Serviceavgiften
som FVFs medlemsföretag ska betala
kommer att faktureras. Medlem som anser
att debiteringen är felaktig bör snarast
kontakta förbundskansliet. För de med-
lemmar som betalar kvartalsvis tillkommer
en aviseringsavgift på 15 kr per avi. Om
betalning sker årsvis eller via autogiro debi -
teras ingen aviseringsavgift. Ansöknings-
blankett för autogiro finns på www.svf.se.
Kontakta kansliet om du vill ändra betal -
ningsperiod eller betalningssätt.

Försäkringspremierna för personför-
säkringar (liv-, olycksfalls-, sjuk-, och barn-
försäkring) aviseras av Max Matthies sen
Liv & Försäkringsmäklare. De sköter all
administration och information av för-
bundets personförsäkringar, och nås på
08-613 28 55 eller grupp@maxm.se.

Försäkringspremierna för ansvars- 
respektive veterinärutrustningsförsäkring
aviseras av förbundet. Mer information
om försäkringar och premier kommer i
SVT 3/10.  

PER CARLSSON

kanslichef, SVF
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Enklare regler för djurbönder

❘❙❚ Jordbruksverket har lämnat en redovis-
ning till regeringen av förenklingar under
åren 2006–2010 och därefter, skrev verket
i ett pressmeddelande den 18 december
förra året. Största delen av åtgärderna
berör lantbrukare med djur. Regeringens
mål är att den administrativa bördan för
företagen ska minska med minst 25 pro-
cent till 2010. Enligt Jordbruksverket är
det möjligt att på sikt nå detta mål, men
inte under 2010. 

Under 2009 gjordes förenklingar för
djurägare, bland annat en elektronisk stall-
journal för fårbönder och en e-tjänst för
beställning av öronbrickor. Under 2010
förenklas journalföringen för grisprodu-
centerna. Lantbrukare som lämnar nöt -
kreatur till slakt ska framöver inte behöva
rapportera detta själva, det ska hanteras

av slakterierna. Under året kommer också
förprövningen av djurstallar att bli enklare. 
Jordbruksverket anser att ytterligare för-
enklingar kan uppnås på sikt om antalet
stödformer samordnas och begränsas och
om man i större utsträckning kan basera
EU-ansökan på redan befintliga uppgifter i
olika register. Sverige har dessutom lämnat
förslag till EU som skulle göra det möjligt
att slopa journalföringen av nötkreatur.
Det är dock osäkert om och när dessa för-
slag kan genomföras.  ■

Uppdaterad kontrollplan 
för livsmedelskedjan

❘❙❚ Sverige har sedan den 1 januari 2007
en flerårig kontrollplan för livsmedelsked-
jan, och den uppdateras inför varje år.
Kontrollplanen är nu uppdaterad för tredje
gången.

Kontrollplanen ger en generell beskriv-
ning av hur den offentliga kontrollen är 
organiserad, hur kontrollen genomförs

och vilka strategiska inriktningar som finns
för kontrollarbetet. Planen innehåller inte
detaljer om t ex antal kontroller inom olika
områden men omfattar kontroll av livs -
medel, foder, djurhälsa, djurskydd och 
växtskydd enligt EUs förordning. Den
utgör även ett grundläggande dokument
för revision. Det gäller särskilt den revision
av landets kontrollsystem som EU-kommis-
sionens livsmedels- och veterinärbyrå
(FVO) kommer att genomföra i Sverige
under 2010. 

För att genomföra gemensamma aktivi-
teter för kontrollen i hela livsmedelskedjan
finns en samordningsfunktion. I samord-
ningsfunktionen är Livsmedelsverket, Jord-
bruksverket, SVA, länsstyrelserna och
Sveriges Kommuner och Landsting repre-
senterade. Funktionen leds av Livsmedels-
verket. Det är samordningsfunktionen som
uppdaterar den fleråriga kontrollplanen
för livsmedelskedjan. 

Källa: pressmeddelande från Livsmedels-
verket den 12 januari. ■

❘ ❙❚ noterat
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Veterinär Karin Hultin Jäderlund,
institutionen för kliniska vetenskaper,
SLU, försvarade den 4 december
2009 sin avhandling för veterinär-
medicine doktorsexamen med titeln:
”Mitochondrially inherited sensory
ataxic neuropathy in golden retriever
dogs. Phenotype, clinical course and
genotype of a novel neurological
syndrome”. Opponent var professor
Andrea Tipold, Tierärztliche Hoch -
schule, Hannover, Tyskland.

Mitokondriellt nedärvd sensorisk ataktisk
neuropati (SAN) är en ärftlig neurologisk
sjukdom som hittills bara har setts hos
hundar av rasen golden retriever. I av -
handlingen beskrivs sjukdomen för första
gången från grunden. Arbetet täcker
den kliniska symtombilden, prognosen,
de sjukliga förändringarna i nervsystemet
och den genetiska bakgrunden. 

Arbetet började hösten år 2002 då tre
hundar med en ny typ av neurologiska
symtom kom in till Smådjurskliniken
vid SLU i Uppsala, där de undersöktes
av Karin Hultin Jäderlund. Hundarna
var alla släkt med varandra och en ärft-
lig sjukdom kunde misstänkas redan på
det stadiet. Totalt 27 hundar med denna
sjukdom är sedan dess diagnostiserade
och sjukdomsutvecklingen har följts
nog grant hos de drabbade hundarna.
Samtliga 27 individer visade sina första

sjukdomssymtom redan i valpåldern.
De hade alla ett onormalt rörelsemöns-
ter med okoordinerade rörelser och
ostadighet. De drabbade hundarna blev
långsamt sämre och cirka hälften av dem
hade avlivats på grund av neurologiska
symtom innan de fyllt fyra år.

Arvsgången visade sig vara maternell.
En sådan arvsgång för en sjukdom har
bara konstaterats en gång tidigare när
det gäller hund. Merparten av alla arvs -
anlag hos människa och andra djur finns
i kromosomerna i cellkärnan, men SAN

orsakas av en defekt i den del av arvsmas -
san som finns i cellernas mitokondrier.
Cellerna drabbas därmed av ATP-brist
och de celler som drabbas hårdast är de
med hög energikonsumtion, t ex nerv-
celler. Undersökningar av sjuka hundar
bekräftade att dessa hade dåligt funge-
rande mitokondrier och att nervceller
tynade bort i långsam takt, vilket ledde
till neurologiska symtom. 

I fördjupade studier identifierades
sedan en sjukdomsframkallande mutation
i de mitokondriella arvsanlagen. Muta -
tionen har gått att spåra cirka tio hund-
generationer bakåt i tiden och cirka fem
procent av den svenska golden retriever-
populationen har beräknats vara bärare
av det defekta anlaget. Sedan mutationen
upptäcktes har det tagits fram ett DNA-
test som kan användas för att hitta
anlags bärare, så att sjukdomsanlaget inte
behöver föras vidare till kommande
generationer. Golden retriever kan där -
igenom bli en friskare ras. Likartade
sjukdomar (mitokondriella sjukdomar)
förekommer även hos människor och
avhandlingens studier kan därmed tjäna
som modell för motsvarande sjukdoms-
tillstånd hos människa.  ■

Ny avhandling

Ny sjukdom i nervsystemet hos
golden retriever

disputationer

Karin Hultin Jäderlund påvisade mitokond-
riellt nedärvd sensorisk ataktisk neuropati
(SAN) hos golden retriever. Hon genom-
förde sitt avhandlingsarbete vid SLU och 
är numera verksam vid Norges Veterinær-
høgskole i Oslo. 
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Begagnad Ultraljudsapparat 
Falco Vet 100 till salu!

Portabel med batteri.

Linjär rektalprobe 6/8 Mz och
curved array probe 5/7,5 Mz.

Vadsbo Veterinär AB 
0501-17505, 070-7957765

SvT 2-10 final:Layout 1  10-02-01  10.02  Sida 41



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  2 • 2010 43

En djurägare och hennes syster
anmälde veterinärerna XX och YY
för felbehandling av ett föl. XX
bestred anmälan men YY svarade
inte på ansvarsnämndens föreläg-
gande.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägarens föl visade tecken på kolik
och ägarens syster, som skötte fölet, kon-
taktade därför veterinären. Systern ringde
till veterinär YY och lämnade ett medde-
lade om att fölet inte hade några tarm-
ljud och att det bara ville lägga sig ner.
Det tog sedan cirka en och en halv
timme innan YY tog kontakt med äga-
rens syster. YY uppgav att det troligtvis
inte rörde sig om förstoppning eftersom
fölet haft avföring och att ägarens syster
bara skulle gå med fölet. Det tog sedan
ytterligare två timmar innan YY kom ut
till stallet. YY hade, då hon kom, inte
med sig någon utrustning för att ge fölet
dropp, vilket fölet hade behövt eftersom
det redan då var uttorkat på grund av
koliksymtomen. YY remitterade fölet till
närmaste djursjukhus. Om ägarens sys-
ter fått remiss tidigare under dagen hade
fölet kunnat komma till djursjukhus
tidigare. 

När fölet kom till djursjukhus använ-
des brems på det. Ägaren har inte tidi -
gare upplevt att det varit nödvändigt att
använda brems på ett föl som var i så
dåligt skick som djursjukhusets veterinär
XX beskriver. Fölet sparkade vilt
omkring sig och detta kan ha medfört
att tarmen sprack då. Fölet obducerades
inte och det går således inte att fastställa
vad som var orsaken till att tarmen 

rupturerade. Om tarmen rupturerat på
grund av att fölet hade mask måste det
ha funnits en ansenlig mängd mask i 
tarmen. Ägaren anser att XX gjorde fel
då hon inte obducerade fölet och trots
det anmälde ägarens syster till Miljö -
kontoret. Djurägaren fick också veta att
XX uppgett att ägarens syster inte
avmaskat fölet eftersom det var besvär-
ligt. Detta stämmer inte.

XX har uppgett att fotografier togs
vid operationen på fölet och att dessa
kunde skickas till djurägaren. Ägaren har
trots flera påstötningar inte fått dessa
fotografier.  

Det faktum att YY vägrat bemöta äga-
rens påståenden måste innebära att YY
medger att hon agerat felaktigt.

DJURÄGARENS SYSTERS 
ANFÖRANDE
Djurägarens syster kontaktade veterinär
YY per telefon eftersom systerns föl hade
fått kolik. YY uppgav vid samtalet att
fölet inte hade förstoppning då det hade
haft avföring tre gånger sedan det
insjuknade. Systern informerade YY om
att hon inte kunde höra tarmljud.

Systern förväntade sig att omedelbart bli
remitterad till djursjukhus men YY
nämnde ingenting om detta. Efter tele-
fonkontakten dröjde det flera timmar
innan YY kom till stallet. Vid besöket
konstaterade YY, efter att ha undersökt
fölet, att det hade förstoppning. YY gav
inte fölet dropp och därför var fölet kraf-
tigt uttorkat när de senare kom till djur-
sjukhuset. När systern ledde fölet till
operationen kom fölet upp på insidan av
stoet och började sparka vilt omkring sig
då det trampade på papp. Fölet lyckades
sparka iväg kartongen. När systern kom
tillbaka för att titta på kartongen var den
borta. Fölet gick inte att rädda eftersom
tarmen spruckit.

Djurägarens syster anser att YY gjorde
fel eftersom hon uppgav att fölet inte var
förstoppat utan föregående undersök-
ning. Hon anser också att YY borde ha
remitterat fölet omgående vid telefon-
kontakt. Hon hade då kunnat ta det
direkt till djursjukhuset och det hade
möjligen gått att rädda fölets liv.

Veterinär XX har vidare lämnat osanna
upplysningar om systern till Miljö -
kontoret. XX ska ha uppgett att systern ➤

Ansvarsärende

Dröjde med undersökning av kolikföl

ansvarsärende

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

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

Innehåll i 
Acta Veterinaria Scandinavica

SvT 2-10 final:Layout 1  10-02-01  10.02  Sida 43



44 N U M M E R  2 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤ inte avmaskat fölet eftersom hon inte
tyckte det var viktigt och fölet var svårt
att hantera. Detta har systern aldrig
uppgett till XX. Det är sant att fölet var
besvärligt – det gick inte att röra vid det
från bringan och fram till huvudet efter-
som fölet då försökte hugga efter henne.
Det var dock inte något problem att röra
resten av kroppen. Systern försökte ge
fölet maskmedel varje dag från det att
fölet var åtta veckor men lyckades inte få
fölet att svälja det. Det är bra att veteri-
närer anmäler om de misstänker att
något inte står rätt till. Men det XX
upp gett stämmer inte överens med verk-
ligheten. På grund av det inträffade har
systern fått djurförbud och blivit polis -

anmäld. Förundersökningen blev dock
nedlagd.

VETERINÄR XXs ANFÖRANDE
Det aktuella fölet kom in till XX på
djursjukhuset med allvarlig kolik. Fölet
kom in på remiss från veterinär YY.

Vid ankomsten var fölets allmäntill-
stånd mycket nedsatt. Det flåsade och
hade svettats mycket. Fölet hade dålig
cirkulation och hög puls, cirka 120
slag/minut, svag och perifer puls samt
dålig kapillär återfyllnadstid, kalla extre-
miteter och blåaktiga slemhinnor. Fölet
var också kraftigt uttorkat med nedsatt
hudelasticitet, torra slemhinnor och kraf-
 tig törst. När magsäcken sonderades för

att tömma överfyllnad kom en död 
spolmask upp med magsäcksinnehållet.
Prognosen för att fölet skulle överleva
bedömdes som mycket liten men djur -
ägaren ville att det skulle göras ett för-
sök. Vid öppning av bukhålan kunde
XX se en kraftig bukhåleinflammation
förorsakad av ruptur på tunntarmen.
XX observerade också att det fanns
levande spolmaskar fritt i bukhålan.
Fynden i buken tydde på att tarmen
spruckit ett antal timmar innan opera-
tionen. Fölet avlivades omedelbart efter-
som det inte fanns något att göra för att
rädda det. Djurägaren meddelades detta
per telefon. En obduktion bedömdes
inte vara aktuell eftersom XX inte ansåg
att det kunde tillföra någon information
av betydelse. 

XX ombads av YY att kontakta Miljö -
förvaltningen för att meddela det inträf-
fade, vilket XX också gjorde. På begäran
av miljöinspektören skrev XX sedan ett
yttrande. 

Det är enligt XXs erfarenhet ofta nöd-
vändigt att använda brems på en häst för
att utföra en säker sondering av mag-
säcken. XXs uppfattning är att detta är
ett vedertaget tillvägagångssätt. Hästar
är flyktdjur och reagerar ofta på obehag-
liga situationer oberoende av i vilket
skick de är. Det togs fotografier i sam-
band med operationen på hästen och
hon har uppfattat att djurägaren vill se
dessa. Det är beklagligt att dessa inte
blev skickade. XX anser att hon har 
hanterat fallet på ett veterinärmedicinskt
korrekt sätt. 

VETERINÄR YYs FÖRELÄGGANDE
Veterinär YY förelades att yttra sig över
anmälan. YY delgavs föreläggandet i
samband med att anmälan inkom till
ansvarsnämnden. YY påmindes om före-
läggandet vid två tillfällen per post och
var i kontakt med nämnden per telefon
en gång. YY gavs nästan ett år efter det
första föreläggandet möjlighet att inom
en vecka inkomma med svar. YY hördes
dock inte av.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Verket konstaterar att en av förutsätt-
ningarna för prövning i den veterinära
ansvarsnämnden är att parterna i ären-
det kommer till tals. Att, som veterinär

Orbiviral infection in our domestic animals

Kårhuset, Ultuna
Wednesday 31 March, 2010

14:00–16:00, followed by open discussion and coffee

SPEAKERS

Dr Stéphan Zientara
AFSSA- INRA, Paris, France, will present:

Orbivirus infections in our livestock: European perspective
Stéphan Zientara is a leading research scientist in the area of bluetongue
and other orbiviruses affecting our livestock in Europe. He has published
widely in this area and is currently secretary of the European Society for
Veterinary Virology.

Professor Marianne Elvander
National Veterinary Institute, Uppsala, will present:

Experience with the Bluetongue outbreak in Sweden
Marianne Elvander is widely known in Sweden, and also internationally
through her work as the head of the Department of Disease Control and
Epidemiology (Statsepizootolog, SVA).

All welcome!

More information: Contact: Jean-François Valarcher or John Pringle,
Depart  ment of Clinical Sciences, SLU (Jean-François.Valarcher@kv.slu.se,
John.Pringle@kv.slu.se)

Supported by Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning
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YY gjort, underlåta att svara innebär att
prövningen inte kan bli fullständig.
Djurägarens ord får stå oemotsagda och
utan förklaring från veterinärens sida. 

Ur bifogade journaler går det att ut -
läsa att YY efter en inledande behand-
ling omedelbart remitterade fölet till
djursjukhus. Däremot går det inte att
utläsa ur handlingarna vad som låg till
grund för att det gått så lång tid innan
YY hörde av sig eller tills hon undersökte
fölet. Då inget svar inkommit från vete-
rinären är hennes prioriteringar den
aktuella dagen okända. I övrigt överlåter
Jordbruksverket den veterinärmedicinska
bedömningen åt ansvarsnämnden. 

Jordbruksverket anser inte att veteri-
när XX har agerat försumligt i sin yrkes -
utövning. I detta sammanhang vill Jord -
bruksverket påpeka att den veterinär som
i sin yrkesutövning finner anledning att
anta att djur inte hålls eller sköts i enlig-
het med djurskyddslagen är skyldig att

anmäla detta. Det räcker med en vag
misstanke för att veterinärens skyldighet
ska träda in. 

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Av förarbetena till lagen (1994:844) om
behörighet att utöva veterinäryrket fram-
går att Veterinära ansvarsnämnden endast
ska pröva sådana anmälningar som avser
den rent veterinärmedicinska delen av
veterinärernas yrkesutövning. Nämnden
kan därför inte pröva den delen av an -
mälan som avser veterinär XXs anmälan
till Miljökontoret. 

I ärendet hos Veterinära ansvars -
nämn den har veterinär YY inte bemött
anmälarnas påståenden. Nämnden utgår
därför från de uppgifter som anmälarna
har lämnat. Det aktuella fölet var mycket
allvarligt sjukt redan då djurägarens 
syster kontaktade YY och redogjorde för
fölets symtom på dennas telefonsvarare.
Det dröjde inledningsvis en och en halv

timme innan YY tog kontakt med djur -
ägarens syster med anledning av med -
delandet. Systern redogjorde då åter 
för fölets symtom. Efter telefonsamtalet
dröjde det ytterligare två timmar innan
YY undersökte fölet och remitterade det
vidare till djursjukhuset. Tecken på kolik
hos föl är alltid allvarligt och kräver
skyndsamma veterinära insatser. I detta
fall har det inte framkommit någon god-
tagbar orsak till varför behandling och
remittering har dröjt. YY har genom
dröjsmålet agerat försumligt och kan
där för inte undgå en disciplinär påföljd i
form av erinran, vilket också tilldelades
YY.

Veterinär XX har då fölet ankom till
djursjukhuset undersökt, bedömt och
behandlat hästen på ett helt korrekt sätt.
Anmälan i detta avseende ska inte leda
till någon disciplinär påföljd.

JOHAN BECK-FRIIS

N O R D VA C C

ATC VET-KOD: QI09AB13. RECEPTBELAGT. GODKÄND SPC 070327.
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Vilken är din diagnos? – Svar

UTLÅTANDE
Måttligt till kraftigt fokalt ökat upptag i den dorsolaterala
regionen av vänster bakbens centrala och tredje tarsalben.
Denna typ av upptag indikerar en mycket aktiv lokal pro-
cess i skelettet och är typisk för fissur/fraktur men en
annan typ av lokalt trauma eller en lokal osteomyelit kan
inte uteslutas scintigrafiskt. Det scintigrafiska fyndet för-
anleder en röntgenundersökning av vänster has med fokus
på glidlederna.

Röntgen vänster has
Röntgenbilder togs i lateromedial (LM), dorsoplantar (DPl),
plantarolateral-dorsomedial oblique (PlL-DMO) och dor-
solateral-plantaromedial  oblique (DL-PlMO) projektion.

I LM-projektionen ses en ca 1–1,5 mm bred linje i ver-
tikal ritning med nedsatt röntgentäthet som motsvarar en
frakturlinje i tredje tarsalbenet. En trappstegsbildning ses
mellan tredje och centrala tarsalbenet vilket indikerar en
dorsal förskjutning av frakturfragmentet. Diffust utlinje-
rad periostal reaktion proximalt och dorsolateralt på tredje
tarsalbenet och mycket lindrigt och diffust även dorsalt på
centrala tarsalbenet. En linje, ca 1 mm bred, med nedsatt
röntgentäthet ses även dorsoproximalt på MT3 med for-

men av ett bakvänt L ca 3x3 mm. Diffust utlinjerad perio-
stal reaktion ses kring frakturlinjen och även distalt om
denna på dorsoproximala och dorsoproximolaterala MT3.

Diagnos
Slabfraktur i tredje tarsalbenet med tydlig bred frakturlinje
och periostal reaktion, vilket talar för att frakturen inte är
helt akut utan sannolikt några veckor gammal. Chip frak tur
på dorsoproximala MT3 med periostala reaktioner/kallus-
bildning.

DISKUSSION
Att diagnostisera frakturer på centrala och tredje tarsal -
benet beskrivs många gånger vara svårt kliniskt, speciellt
då svullnaden i området ofta inte är speciellt uttalad även
om en dislokerad slabfraktur föreligger. Hältan uppstår
oftast akut och kan till och med vara så uttalad som fem
grader men minskar ofta relativt fort vid vila för att åter
öka vid ökad rörelse/motion. 

Intrasynovial anestesi av tarsokruralleden samt proximala
och distala intertarsalleden kan vara till hjälp vid diagnos -
tiseringen men röntgenundersökning krävs för definitiv
diagnos. Intertarsalligamentens och kollateralligamentens

FIGUR 3. LM-projektion av vänster has med fynd
enligt röntgensvar. Stor pil visar slabfraktur i
tredje tarsalbenet. Liten pil visar fraktur i MT3.

FIGUR 4. DPl-projektion av vänster has.
Normalt utseende.
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stödjande effekt i hasen gör att det ofta uppstår en mini-
mal dislokation av frakturfragmenten. Frakturen kan där-
för vara svår att upptäcka vid röntgenundersökning vid
det akuta skadetillfället. Detta är fallet dels på grund av
mycket liten eller ingen dislokering av fragmentet och dels
på grund av att frakturlinjen först kan bli synlig då till-
räcklig benresorption i frakturområdet har uppstått, vilket
brukar vara ca 7–10 dagar efter skadetillfället. Minst fyra
projektioner är nödvändiga vid röntgenundersökning av
hasen: lateromedial (LM), dorsoplantar (DPl), plantaro -
lateral-dorsomedial oblique (PlL-DMO) och dorsolateral-
plantaromedial oblique (DL-PlMO). Ofta krävs ytterligare
sneda projektioner för säker diagnos av frakturer i tarsal-
benen. 

I detta fall syns inga tecken på radiologiska skelettför-
ändringar på DPl och DM-PlLO-projektionerna medan
förändringarna är mycket tydliga på LM och PlL-DM-
projektionerna. 

Ett utmärkt bilddiagnostiskt hjälpmedel för att dia-
gnostisera tarsalbensfrakturer är en scintigrafisk undersök-
ning. I de flesta fall ses ett kraftigt scintigrafiskt upptag i
området för centrala och tredje tarsalbenet som resultat av
att trauma förekommit i området. Dock kan det fortfa-
rande även när lokalisationen är given vara svårt att iden-
tifiera frakturen om röntgenundersökningen utförs tidigare
än sju till tio dagar efter aktuellt trauma. Med vetskap om
lokalisation efter scintigrafisk undersökning och flera/

många sneda röntgenprojektioner ökar chansen till en dia-
gnos avsevärt. I detta fall ses också periostala reaktioner
som är tecken på att frakturen vid undersökningstillfället
inte är akut utan några veckor gammal.                                              

Tarsalbensfrakturers uppkomst är ofta associerade med
tävling/träning och varmblodiga travare är överrepresente-
rade. Under snabba tempon är de distala tarsalbenen
utsatta för axial kompression, vrid- och dragkrafter och
därmed för kraftig stress, vilket möjliggör frakturupp-
komst. I en undersökning av 813 bakbenshältor var ca sju
procent diagnostiserade frakturer. Av dessa frakturer var
fem procent lokaliserade till tarsalbenen. 

L i t t e r a t u r

Butler J et al. Clinical Radiology of the Horse, 3rd edition, 2008.

Elce YA et al. A review of central and third tarsal bone slab 
fractures in 57 horses. AAEP proceedings, 47, 2001.

Lindsay W et al. Management of slab fractures of the third tarsal-
bone in 5 horses, Equine Vet J, 1982, 14, 55–58.

Murphey ED et al. Long-term outcome of horses with a slab
fracture of the central or third tarsalbone treated conservatively:
25 cases (1975–1993). J Am Vet Med Assoc, 2000, 216,
1949–1954.

Stashak TS. Adams’ lameness in horses, 5th edition, 2002.

Tulamo RM et al. Fractures of the central and third tarsal bones
in horses. J Am Vet Med Assoc, 1983, 182, 1234–1238.

FIGUR 5. PlL-DMO-projektion av vänster has
med fynd enligt röntgensvar. Pilar visar perio -
stala reaktioner.

FIGUR 6. DL-PlMO-projektion av vänster has.
Normalt utseende.
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➤

KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

V 6
12–13/2 -10. KURS I HEMATOLOGI, Knivsta.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 16/09)

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

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

v 8
26–27/2 -10. HÄSTTANDVÅRD GRUNDKURS,
Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 15/09)

27–28/2 -10. KURS I RADIOGRAFI ABDOMEN,
HUND/KATT, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen A/S. (SVT 1/09)

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

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

v 10
8–12/3 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
DENTISTRY I, Halmstad. Arr: ESAVS.
(SVT 1/09)

11–12/3 -10. KURS I KIRURGI STEG 1, 
Uppsala. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 16/09)

NY 12–13/3 -10. KURS CHALLENGING MEDICAL

CASES arrangeras i Täby (Stockholm) 
av SPUV, Swevet Piab AB. 
Info: Carina Andersson, 0416-25816,
carina.andersson@swevet.se, 
www.swevet.se 
(se annons i denna tidning)

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

VÅRKONFERENS, Värmdö, Stockholm.
(SVT 15/09)

19/3 -10. KURS I OFTALMOLOGI HOS EXOTISKA

DJUR, Knivsta. Arr: Svenska Sällskapet
för Veterinär Oftalmologi (SSVO)/
Ögonpanelen. (SVT 16/09)

19–20/3 -10. KURS DJURTANDVÅRD,

Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 16/09)

19–20/3 -10. KURS TUMÖRER I MUNHÅLAN,
Täby. Arr: Svenska sällskapet för djur-
tandvård. (SVT 1/09)

20/3 -10. KURS KANINSJUKDOMAR, Knivsta.
Arr: Vexotic. (SVT 16/09)

v 12
27–28/3 -10. DELKURS 3 I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU. (SVT 16/09)

v 13
NY 31/3 -10. SEMINARIUM ORBIVIRAL INFEC-
TION IN OUR DOMESTIC ANIMALS arrangeras
på Ultuna, Uppsala av SLU. 
Info: Jean-François.Valarcher@kv.slu.se
eller John.Pringle@kv.slu.se
(se annons i denna tidning)

v 15
NY 13–14/4 -10. KURS ÖRON, NÄSA OCH HALS

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

NY 16–17/4 -10. FÖRELÄSNING HÄLTOR OCH

RÖRELSESTÖRNINGAR – ORTOPEDISK UNDER-
SÖKNING OCH NEUROLOGISKA ORSAKER

arrangeras i Kristianstad av Skalpellen/
Veterinärmottagningen i Näsum. 
Info: telefon 044 94438, 
fax 044 94311, e-post
nasumvet@gmail.com

17–18/4 -10. KURS NYTT INOM ONKOLOGI,
HUND/KATT, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen A/S. (SVT 1/09)

v 16
23–25/4 -10. VETA-DAGARNA, Uppsala.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 16/09)

24–25/4 -10. KURS NEUROLOGI, HUND/KATT,
Hasselfors. Arr: Jan F. Andersen A/S.
(SVT 1/09)

v 17
27/4 -10. SEMINARIUM ”MRSA I DIN PRAKTIK

– ÄR DU REDO?”, Göteborg. Arr: Läns-
styrelsen i Västra Götalands län m fl.
(SVT 16/09)

v 18
5–7/5 -10. KURS ANESTESIOLOGI STEG 2,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 16/09)

NY 6–7/5 -10. KURS SÅRVÅRD STEG 2
arrangeras i Halmstad av VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se 
(se annons i denna tidning)

v 23
7–11/6 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
DENTISTRY II, Halmstad. Arr: ESAVS.
(SVT 1/09)

v 29
19–23/7 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
DENTISTRY III, ADVANCED WITH WET LAB

Halmstad. Arr: ESAVS. (SVT 1/09) 

v 30
NY 31/7–2/8 -10. ISES 6TH INTERNATIONAL

EQUITATION SCIENCE CONFERENCE arrangeras 
i Uppsala. Info: 
Sweden2010@equitationscience.com,
www.equitationscience.com

söker 

En länsveterinär
ref nr: 112-94-2010

För mer information se www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Välkommen med Din ansökan senast den 23 februari 2010.
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v 32
14–15/8 -10. DELKURS 1 I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU. (SVT 16/09)

v 34
23–26/8 -10. ANDRA SYMPOSIET OM LIVS-
MEDELSBURNA PATOGENER, Grythyttan. 
Arr: Restaurang- och hotellhögskolan.
(SVST 1/09)

v 45
11–12/11 -10. VETERINÄRKONGRESSEN,
SLU, Ultuna. Arr: SVS och SVF. 
(SVT 16/09)

v 49
8/12 -10. EXAMINATION I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU. (SVT 16/09)

v 39
NY 29/9–1/10 -10. 3-D KASUSBASERT

GRUNNKURS I LABORATORIEARBEID, HUND/KATT

arrangeras i Hasselfors av 
Jan F. Andersen A/S. 
Info: www.jfa-as.no

NY 30/9–1/10 -10. KURS LINEA ALBASNITT

– VAD GÖR JAG NU DÅ? arrangeras i 
Göteborg av SPUV, Swevet Piab AB.
Info: Carina Andersson, 0416-25816,
carina.andersson@swevet.se, 
www.swevet.se 
(se annons i denna tidning)

NY 30/9–1/10 -10. KURS CRACKING THE

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

INTERNATIONELLA

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

v 6
8–12/2 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
REHABILITATION AND PHYSIOTHERAPY OF SMALL

ANIMAL II, Wien, Österrike. (SVT 1/09)

9–11/2 -10. KURS 3-D INDREMEDISIN, HUND/
KATT, Hønefoss, Norge. (SVT 1/09)

NY 10/2 -10. BEVA TRUST NEW GRADUATES

AI CORE SKILLS WORKSHOP arrangeras 
i Hawkshead, UK. Info:
info@beva.org.uk, www.beva.org.uk

10–12/2 -10. KURS I ANESTESI OG SMERTE-

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

NY 11–12/2 -10. BEVA COURSE: RED DOT

EQUINE RADIOLOGY CORE SKILLS WORKSHOP

arrangeras i London, UK. Info:
info@beva.org.uk, www.beva.org.uk

10–14/2 -10. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODUL 5 – INTEGRATED,
Sittensen, Tyskland. (SVT 7/09)

v 7
NY 19–20/2 -10 KURS INTERNISTISCHE DIFFE-
RENTIALDIAGNOSTIK (PÅ TYSKA) arrangeras 
i Tuttlingen, Tyskland av Eickemeyer.
Info: www.eickemeyer.dk, 
info@eickemeyer.dk 

v 8
24–28/2 -10. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE IV, EXTREMI -
TIES, Sittensen, Tyskland. (SVT 10/09)

v 9
NY 5–6/3 -10 KURS ENDOSKOPIE FÜR

KLEINTIERE (PÅ TYSKA) arrangeras i
Tuttlingen, Tyskland av Eickemeyer. 
Info: www.eickemeyer.dk, 
info@eickemeyer.dk 

NY 5–6/3 -10 KURS BASIS OFTALMOLOGI

(PÅ ENGELSKA) arrangeras i Odense,
Danmark av Eickemeyer. Info:
www.eickemeyer.dk,
info@eickemeyer.dk 

6–7/3 -10. TANNKURS HEST, Hønefoss,
Norge. (SVT 1/09)

v 10
NY 12–13/3 -10 KURS VERHALTENSKUNDE

KATZE (PÅ TYSKA) arrangeras i Tuttlingen,
Tyskland av Eickemeyer. 
Info: www.eickemeyer.dk, 
info@eickemeyer.dk 

v 11
15–26/3 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: INTERNAL MEDICINE I, Utrecht,
Nederländerna. (SVT 1/09)

20–21/3 -10. ULTRALYD ABDOMEN HUND/KATT,
BASISKURS, Hønefoss, Norge. (SVT 1/09)

v 12
NY 25–27/3 -10 ULTRASCHALL SEMINAR

KATZE (HERZ/ABDOMEN) (PÅ TYSKA) 
arrangeras på Mallorca av Eickemeyer. 

➤

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

Semestervikarier till Regionhästsjukhuset Strömsholm

Regionhästsjukhuset Strömsholm är ett hästsjukhus som ligger i det natursköna Strömsholm. 
Vi har dygnet-runt mottagning och tar emot c:a 7000 patientbesök per år. Idag är vi 12 veterinärer, 
20 djursjukvårdare och 6 hovslagare. 
Inför sommaren 2010 söker vi veterinärer till semestervikariat.  Vi söker i första hand Dig som har 
något års erfarenhet  men även Du som är nyutexaminerad är välkommen att söka. Kollektivavtal 
finns med Sveriges Veterinärförbund.

Välkommen med skriftlig ansökan senast den 28 februari till Anders Norén Regionhästsjukhuset 
Strömsholm, Djursjukhusvägen 11, 734 94 Strömsholm. 

www.hastsjukhusetstromsholm.se
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Info: www.eickemeyer.dk, 
info@eickemeyer.dk 

NY 26–27/3 -10 KURS COMPUTER -
TOMOGRAPHIE (PÅ TYSKA) arrangeras i
Tuttlingen, Tyskland av Eickemeyer.
Info: www.eickemeyer.dk, 
info@eickemeyer.dk 

v 14
6–10/4 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
RADIOLOGY IN SMALL ANIMALS I,
Luxemburg. (SVT 1/09)

7–11/4 -10. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE V,
INTEGRATED, Sittensen, Tyskland. 
(SVT 10/09)

v 15
14–16/4 -10. KURS I ODONTOLOGI FOR

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

14–18/4 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE I – SACROPELVIC, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

NY 16/4 -10 KURS BASIS ULTRA SOUND

(PÅ ENGELSKA) arrangeras i Odense,
Danmark av Eickemeyer. 
Info: www.eickemeyer.dk, 
info@eickemeyer.dk 

NY 16–17/4 -10 EKG BASISKURS (PÅ TYSKA)
arrangeras i Tuttlingen, Tyskland av
Eickemeyer. Info: www.eickemeyer.dk,
info@eickemeyer.dk 

NY 17/4 -10 KURS BASIS ECHOCARDIOGRAPHY

(PÅ ENGELSKA) arrangeras i Odense,
Danmark av Eickemeyer. 
Info: www.eickemeyer.dk, 
info@eickemeyer.dk 

v 16
19–20/4 -10. 24TH NKVET SYMPOSIUM 2010:
DATABASES IN VETERINARY MEDICINE – VALI-
DATION, HARMONISATION AND APPLICATION,
Köpenhamn, Danmark. (SVT 16/09)

v 16
NY 21/4 -10 KURS AUGENCHIRURGIE, 
OPERATIONEN AM ÄUSSEREN AUGE BEI HUND

UND KATZE (PÅ TYSKA) arrangeras i
Tuttlingen, Tyskland av Eickemeyer.
Info: www.eickemeyer.dk, 
info@eickemeyer.dk 

21–23/4 -10. KURS I ANESTESI OG SMERTE-

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

NY 23–24/4 -10 KURS WIRBELSÄULEN -
CHIRURGIE II FÜR FORTGESCHRITTENE (PÅ

TYSKA) arrangeras i Tuttlingen, Tyskland
av Eickemeyer. Info:
www.eickemeyer.dk, info@eickemeyer.dk 

v 17
NY 30/4 -10 KURS ZAHNEXTRAKTION BEI

DER KATZE (PÅ TYSKA) arrangeras i
Tuttlingen, Tyskland av Eickemeyer. 
Info: www.eickemeyer.dk, 
info@eickemeyer.dk 

v 18
7–9/5 -10. KURS 3-D BLØTVEVSKIRURGI,
HUND/KATT, Hønefoss, Norge. (SVT 1/09)

v 20
19–23/5 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE II – THORACOLUMBAR, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

v 21
29/5 -10. KURS I HYDRO-FYSIOTERAPI, HUND

(BRUK AV VANNTREDEMØLLE), Spydeberg
Dyreklinikk, Norge. (SVT 1/09)

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

ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION CONGRESS

(WSAVA), Genève, Schweiz. 
(SVT 15/09)

5–6/6 -10. KURS I ULTRASONOGRAFI HESTEBEN,
Hønefoss, Norge. (SVT 1/09)

v 23
12–13/6 -10. KURS I ØRE/NESE/HALSSYK-
DOMMER, HUND/KATT, Hønefoss, Norge.
(SVT 1/09)

v 24
14–18/6 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
BEHAVIOURAL MEDICINE I, Luxemburg.
(SVT 1/09) 

v 25
21–25/6 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
EMERGENCY AND CRITICAL CARE I, Bern,
Schweiz. (SVT 1/09) 

21/6–2/7 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: OPHTHALMOLOGY I, Luxemburg.
(SVT 1/09)

23–27/6 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE III – CERVICAL, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

v 27
NY 5–9/7 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: REHABILITATION AND PHYSIOTHERAPY

OF SMALL ANIMAL arrangeras i Wien,
Österrike av ESAVS. 
Info: +49 6782 2329, 
info@esavs.org, www.esavs.org 

NY 8–10/7 -10. EXCELLENCE IN VETERINARY

THERAPY: SMALL ANIMAL ULTRASONOGRAPHY

WORKSHOPS arrangeras i Luxemburg av
ESAVS. Info: +49 6782 2329,
info@esavs.org, www.esavs.org 

v 28
NY 12–16/7 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: ONCOLOGY I arrangeras i
Luxemburg av ESAVS. 
Info: +49 6782 2329, 
info@esavs.org, www.esavs.org 

NY 12–23/7 -10. ADVANCED VETERINARY STU-
DIES: DERMATOLOGY II WITH WORKSHOPS

arrangeras i Wien, Österrike av ESAVS.
Info: +49 6782 2329, 
info@esavs.org, www.esavs.org 

13–20/7 -10. INTENSIVE SMALL ANIMAL

ULTRASOUND COURSE, Sydafrika. 
(SVT 1/09)

v 29
NY 21–24/7 -10. ADVANCED VETERINARY STU-
DIES: DIAGNOSTIC ULTRASOUND I WITH WET

LAB arrangeras i Bern, Schweiz av
ESAVS. Info: +49 6782 2329,
info@esavs.org, www.esavs.org 

v 31
4–8/8 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE IV – EXTREMITIES, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

v 34
NY 28–29/8 -10. KURS HJERTEPASIENTER

FRA DIAGNOSE TIL BEHANDLING, HUND/KATT

arrangeras i Hønefoss, Norge, 
av Jan F. Andersen A/S. 
Info: www.jfa-as.no

v 36
NY 11–12/9 -10. KURS HOVPLEIE

arrangeras i Hønefoss, Norge, 
av Jan F. Andersen A/S. 
Info: www.jfa-as.no

v 37
15–19/9 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE V – INTEGRATED, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)
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Bättre djurskydd för hästar

❘❙❚ I år börjar flera nya regler att gälla som
ska förbättra hästarnas miljö, rapporterar
Jordbruksverket i ett pressmeddelande 
den 7 januari. Nya regler för personer 
som arbetar med hälsovård på djur införs
också. Den som utför behandlingen kom-
mer att vara den som är ansvarig för vad
som görs, inte djurägaren som beställt
vården. Personer som saknar legitimation
eller godkännande inom djursjukvården
måste följa behandlingsförbudet, som
bland annat innebär att man inte får ut-
föra behandling av djur som fått lugnande
medicinering.

Nytt från 1 januari 2010 är vidare att
taggtråd till stängsel för häst inte längre
är tillåtet. Djursjukskötare, hovslagare
samt tandläkare, sjuksköterskor och sjuk-

gymnaster som är utbildade inom human-
vården ska ha legitimation eller godkän-
nande. Den som arbetar inom djurens
hälso- och sjukvård men som inte tillhör 
de yrken som kan få behörighet, får fort-
sätta med detta så länge de följer de nya
reglerna om behandlingsförbud. Nytt från
1 augusti 2010 blir att hästar inte får 
hållas bundna i spilta mer än 16 timmar
per dygn. Boxar och spiltor ska vidare vara
utformade så att hästarnas sociala behov
tillgodoses och hästar ska dagligen ges
möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga
gångarter.  ■

Skjutna vargar visade inga
tecken på inavel

❘❙❚ Den 13 januari obducerades de sista
vargarna på SVA, i Uppsala, efter den 
uppmärksammade licensjakten på varg.
De flesta djuren var i god kondition och

man hittade inte några särskilda missbild-
ningar som kan tyda på inavel. Däremot
saknade flera varghannar en eller båda 
testiklarna efter att jägare skurit bort dem.

– Vi har inte hittat några sjukliga för-
ändringar som är anmärknings värda, säger
biträdande statsveterinär Erik Ågren till
Sveriges Radio Gävleborg den 13 januari. 

Det veterinärerna på SVA kan säga hit-
tills om de 27 vargar som de har obducerat
är att de mått förhållandevis bra. De flesta
är välnärda och har inga särskilda missbild-
ningar som skulle kunna tyda på inavel.
Detta trots att den genetiska variationen
inom den svenska vargstammen är mycket
liten. På flera av varghannarna saknas en
eller båda testiklarna. Något som har för-
svunnit av misstag när jägarna har flått
vargarna, tror man på SVA. SVA hade
gärna velat ha in vargarna med skinn och
allt men enligt SVA ändrade regeringen 
i sista stund på bestämmelserna så att 
jägarna fick behålla skinnet direkt.  ■

❘ ❙❚ noterat

I veterinärförbundet ingår förutom dessa 
funktioner ett antal råd, kommittéer och 
nämnder. Samtliga förtroendevalda förbunds-
medlemmar listas på hemsidan www.svf.se 
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Luffaren in Turkey 
(som vi säger på svenska)

❘❙❚ kåseri

ILL
: C

LA
ES

BE
C

K
-F

RI
IS– Men Du, italienska är ett jädrigt vacker språk, sa hon efter-

tänksamt.
– Hm, sa han kort och lite irriterat, låt oss nu fortsätta 

och rådbråka engelskan, det är tillräckligt svårt att skriva på 
engelska, utan att Du börjar yra om italienska.

–Men Du, fortsatte hon lugnt, den där kvalitetssäkrings-
signoran från Bologna, det var allt en stilig kvinna det, och
vilket vackert språk sen.

Detta tvingades Luffarens vänstra hjärnhalva medge för
den högra, men under stigande irritation. Luffaren hade varit
på uppdrag i Turkiet som sakkunnig i livsmedelskunskap m m.
Han ingick i ett team från EAEVE och som vanligt var han
osäker på vad det egentligen betydde men han visste att det
var en kvalitetssäkringsgrej för veterinärfakulteter under FVE.
FVE visste han däremot vad det betydde, det var en
Federation för Europeiska Djurister, fast på utrikiska. Det var
Signoran och ännu en profet från Italien, en kvackare från
Luxemburg och ytterligare väl utspridda profeter från den
stora unionen, för att inte tala om Luffarens stora favorit den
kvinnliga Holländska djuriststuderande. Luffaren lider ibland
av svartsyn gällande mänsklighetens framtid men ibland ser
han ljuset och speciellt när han får träffa oförstörda ungdo-
mar. Teamet var på det hela taget väldigt schysst. 

De kom flygande från olika håll i Europa till Konya, en
miljonstad i Anatolien, med en historia bakåt i tiden som
började ungefär när det fortfarande var istid i Norden.

– Tillbaka till den förbonkade rapporten, vi måste skriva
att de inte har någon stuns i sin HACCP-utbildning, nästan
skrek han.

– Ja men, Du har ju själv sagt att det här jävla HACCP är
det dummaste som NASA någonsin har kommit på, svarade
hon med ett visst eftertryck.

– Hrm, morrade han, det vet jag väl, men här har nu hela
västvärlden lidit i 40 år under HACCP-oket, och de ska fan inte
tro att de ska slippa undan. Det är fan i mig ett rätt visekrav. 

– Men du, sa hon tyst så han tvingades att spetsa öronen,
är det inte bättre att de lägger kraften på något annat.
Mankell sa härom dan på TV att västvärlden t ex lätt hade
kunnat utrota både analfabetismen och malarian från jorden,
men vi har bara inte gjort det.

– Kom nu inte släpande med världssvälten också, morrade

han lite lugnare, du och jag kan inte förändra världen. I varje
fall inte själva.

– Men vi kan frigöra lite resurser för turkarna och låta dem
fortsätta med PA, det personliga ansvaret. När vi började
plugga till djurist så var alltihopa baserat på att var och en för-
väntades ha PA. Nu känns det som vi håller på att kvalitets-
säkra kvalitetssäkringen och den som kommer på att vi ska
kvalitetssäkra kvalitetssäkringens kvalitetssäkring han/hon
blir professor eller generaldirektör.

Det blev tyst en liten stund innan hon fortsatte: 
– Jag inser fuller väl att vi måste skriva in HACCP-kravet
men jag gör det under protest.

Med förenade krafter och uppbjudande av sin allra bästa
skolengelska avslutade de rapporten. För säkerhets skull
skickade de upp rapporten för påseende till Ängeln och
Änglagemålen i Hyttgrytan.

– Du, sa hon slutligen lite förnöjt, ska vi inte börja läsa ita-
lienska till våren?

ANDERS SANDBERG
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PERSONNOTISER

Födelsedagar i mars 2010

SVEN-OLOF BOTVID, Karlskrona, 95 år
den 4/3
ANN K M NILSSON, Ystad, 50 år 
den 4/3
IVAR KLINGBERG, Göteborg, 75 år 
den 7/3
AGNETA WEIDMAN, Bettna, 50 år 
den 8/3
INGER BACKLUND, Vallentuna, 75 år 
den 12/3
ANETTE GALLO, Södertälje, 50 år 
den 17/3
BO HELLBERG, Förslöv, 70 år 
den 19/3

SUSANNE PLÅNBORG, Rimbo, 50 år 
den 23/3
TORSTEN RENSTRÖM, Visby, 80 år 
den 23/3
RAGNVALD WENDEL, Viskafors, 80 år 
den 24/3
EVA NORÉN, Saltsjö-Boo, 50 år den 25/3
ULLA SOBESTIANSKY, Tierp, 70 år 
den 26/3
KERSTIN EDEEN, Surahammar, 60 år 
den 29/3
ROLF EHNVALL, Uppsala, 70 år den 29/3

Avlidna
SVEN AXELSSON har avlidit den 3 december
2009. Han föddes 1923 i Åkarp, Skåne,
avlade studentexamen i Eslöv 1943 och
veterinärexamen 1950. 1957 erhöll han
tjänst som chefveterinär vid Blekinge-
Kronobergs seminförening och 1960
anställdes han som distriktsveterinär i
Valdemarsvik. Han pensionerades 1988.

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

Sveriges Veterinärförbund
växer

Sveriges Veterinärförbund skickade i bör-
 jan av januari in den årliga medlems stati -
stiken till centralorganisationen SACO.

Räknat på antalet medlemmar den 31
december 2009 hade det totala medlems-
antalet i SVF ökat med 3,5 pro cent (95
personer) sedan den 31 december 2008.
Antalet yrkesverksamma med lemmar
ökade med 3,8 procent (78 personer)
och icke yrkesverksamma ökade med 2,7
procent (17 personer) under perioden.

kanslinytt

Kalmar Djursjukhus ligger centralt i Kalmar. Vi tar emot drygt 17 000 pa -
tienter/år. Vi är modernt utrustade, har spetskompetenser på flera områ-
den samt fungerar som remissinstans för ett flertal kliniker i regionen. Vi
har öppet vardagar 8–20 samt lö–sö 8–17. Vi är 30 medarbetare varav 9
veterinärer, de flesta har lång erfarenhet av smådjurssjukvård.

Vi söker dig som helst har några års erfarenhet, vill utvecklas, har social
kompetens och ansvarskänsla då hög servicenivå är något vi värdesätter.
Självklart kan vi erbjuda dig utbildningsplats i Specialistprogrammet 
för hund och katt.

Vi söker även semestervikarier för sommaren 2010.

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2010 till Kalmar
Djursjukhus, VD Suzanne Sandquist, Gas Jacobs gata 1, 392 45 Kalmar
eller suzanne@kalmardjursjukhus.se.

Telefon: 0480-270 50 eller 070-669 33 37

Mer information om oss hittar du på vår 
hemsida www.kalmardjursjukhus.se

Kalmar Djursjukhus söker 
KLINIKVETERINÄR för tillsvidareanställning
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