
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  4 • 2010 3

❘❙❚ ledare

Nu har det hänt igen

EJ – DET ÄR INTE en ny grisskandal jag skriver om utan att jag har
blivit invald i Sveriges Veterinärförbunds styrelse. Jag blev tillfrågad
av valberedningen om jag ville ställa upp till omval. Efter viss tvekan

svarade jag ja – med tillägget att detta ska ses som ett reservalternativ om inte
bättre alternativ skulle dyka upp. När jag sedan berättade om samtalet för
några kolleger så brast alla ut i skratt – snälla Elöd, säger man så är man
invald!

Kära kolleger – Sveriges Veterinärförbund är ett forum för vår yrkesiden-
titet. Det är en plattform som ska fungera som reklampelare för vår kompe-
tens och duglighet. Det ska vara en röst för professionens roll i samhället. 

Många av oss är missnöjda med att ordet veterinär saknar tyngd när det
gäller, trots att yrket är så populärt att det närmar sig ett idealiserat kall som
bör utövas på volontärbasis. Vad kan vi göra?

Vi behöver ett forum att höras från och påverka genom. Det är för de flesta
av oss ganska givet att det behövs en röst som hörs. En stark röst dessutom
som bör omfatta alla veterinärer. Vi behöver självklart inte vara överens i alla
detaljer men vi får inte ge upp och strunta i det bara för att allt inte är som
vi själva önskar. Det här är inte längre skoj.

Det är inte alls roligt att vårt högkvalificerade arbete ibland avlönas med
mindre pengar än en rörmokare, bilmekaniker eller strejkande sopåkare i Stock-
holm, som enligt tidningarna tjänar runt 30 000–32 000 kronor i månaden.

Det är inte alls OK att vi på fältet ska fråntas rollen som rådgivare och
samtalspartner i djurskyddsfrågor, så som gäller från den 1 januari i år enligt
en ändring i djurskyddslagen.

Det är inte OK att veterinärerna i hög grad har försvunnit från livsme-
delsindustrin och ersatts av andra yrkeskategorier.

Det är inte OK att bara sätta stämplar utan att behöva tänka och ta eget
ansvar.

Det är inte heller OK att vissa gömmer sig bakom välmeriterande forsk-
ningsprojekt eller glömmer att veterinäryrket är mer än att operera ett svårt
utslitet knä.

Det är bra att veterinärförbundet är med så tydligt i samhällsdebatten om
djurens välfärd, men det är inte OK att vi inte hörs i andra frågor. Vi alla
behöver ett Sveriges Veterinärförbund som vågar stå upp och säga sin
mening eller åtminstone tycka till om flertalet veterinära frågeställningar.

Likaså behöver vi en samlad veterinärkår som vågar stå upp och säga ”yes
– we can!”

Allt detta kommer inte av sig självt. Du som är bättre än jag 
måste visa att Sveriges Veterinärförbund inte enbart är en fack-
förening utan även ett stolt yrkesförbund. Gör något ”galet” 
– nominera och låt dig nomineras så att jag nästa gång 
inte kommer med i styrelsen bara för att jag inte kunde 
säga nej.

ELÖD SZÁNTÓ

ledamot i förbundsstyrelsen
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Det har nu gått lite mer än ett år
sedan ansvaret för djurskyddet fördes
över från kommunerna till länsstyrel-
serna. Larmen om vanvårdade djur
duggar tätt i media och i slutet av
februari hade TV4 ett inslag på 
nyheterna där man helt krasst kon -
staterade att djurskyddskontrollen 
på flera håll närapå kollapsat. 

BAKGRUNDEN TILL just det här inslaget var att
man på en gård hittat ett femtiotal döda får och
ytterligare ett stort antal gravt vanvårdade djur.
Den djurskyddshandläggare som intervjuades i
TV menade att resurserna för djurskyddsarbe-
tet är så knappa att det enda som hinns med 
är rena brandkårsutryckningar. Veterinärför bun -
dets informationschef Johan Beck-Friis inter-
vjuades också. Han påpekade att det inte bara
är i Skåne man brottas med bristande resurser
och ett ständigt ifrågasättande från allmänhet
och media, ”hur kan det gå så långt …”.

Ett av de allra ”tyngsta” länen, till både yta
och antal djur, är Västra Götaland. Där hettade
det i februari till ordenligt i den offentliga
debatten om hur de medel som avsatts för djur-
skyddsarbete används. Detta gav upphov till ett
öppet brev till Jordbruksdepartementet där
länets ledning, landshövding, länsöverdirektör
och chefen för veterinärenheten, redogör för
den ekonomiska situation som råder sedan
ansvaret för djurskyddet flyttades från kommu-
nerna till länsstyrelsen. I Västra Götaland har
man bland annat varit tvungen att skjuta till

TEXT: SUZANNE FREDRIKSSON

6 N U M M E R  4 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Robert ter Horst är chef för veterinärenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
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pengar från andra verksamheter för att överhu-
vudtaget kunna upprätthålla djurskyddsarbetet
på en acceptabel nivå. 

VAD ÄR DET SOM HAR HÄNT? Hur stora är
skillnaderna i resurser jämfört med tidigare år? 
Robert ter Horst är chef för veterinärenheten i
Västra Götaland och en av dem som höjt rös-
ten gällande anslagen. 

– Först lite siffror. I länets kommuner fanns
det tidigare 32 årsarbetskrafter för att bedriva
djurskyddsarbete. Dessutom bidrog kommu-
nerna med administrativt stöd till djurskydds -
inspektörerna. De medel som vi förfogade över
2009 räckte till 22 årsarbetskrafter. Ytterligare
fyra finansierades med andra medel, säger
Robert.

– 2009 fick vi 18,2 miljoner kronor i anslag,
2010 får vi 17,9 miljoner. Alltså något lägre,
vilket innebär att vi även i år måste ta från
andra verksamheter, säger Robert. 

ROBERT ÄR BEKYMRAD av flera skäl. Han är
mån om sin personal och vill inte att någon ska
bli utarbetad och sjukskriven. Hans medarbetare
är engagerade i sitt jobb och det är lätt att gå
över gränsen. Robert får titt som tätt påpeka att
”nu räcker det”. 

– Det är klart att det märks när den faktiska
personalstyrkan dragits ned med 30 procent
sedan 2008. Vi har fått utstå ganska hård kritik
från allmänhet och media som ifrågasatt vårt
arbete. Nu verkar det dock som om vi nått ut
med vari problemet ligger och det är upp till de
folkvalda att agera. Som situationen är just nu
används alla våra medel till djurskydd. Våra
övriga uppdrag som kontroll av foder i primär-
produktionen och livsmedelskontroller har inte
prioriterats. 

VAD KRÄVS FÖR ATT NI ska vara ”nöjda” med
era resurser?  

– Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket
pengar som krävs för att upprätthålla ett bra
djurskydd, man kan naturligtvis hårdra det hela
och säga att målet är nått när varje djur har en
kontrollant … Det här är ett arbete där det all-
tid går att göra mer. 

djurskyddsnytta

STUDIER FÖRDE ROBERT TILL SVERIGE

ROBERT TER HORST är född och uppväxt i Nederländerna. Han
fick möjligheten att under sin veterinärutbildning prova på studier
i Sverige genom Erasmusprogrammet. I Kårhuset träffade han sin
blivande fru Ylva. Efter att ha avslutat veterinärstudierna i hemlan-
det och efter ett års arbete på en privat praktik flyttade Robert till
Sverige 1996. 

– Jag hade då arbetat med kor och grisar samt en del smådjur.
När det gäller stordjuren handlade det mycket om arbete på besätt-
ningsnivå. Där finns det en hel del som svenska veterinärer skulle
kunna ta efter i det profylaktiska arbetet, skjuter Robert in. 

De första jobben i Sverige var olika vikariat, på djursjukhus, på
slakteri och inom distriktsveterinärorganisationen. 

– Jag har jobbat från Skåne till Hälsingland. Innan jag blev läns-
veterinär, 2008, arbetade jag på Jordbruksverket med smittskydd
och utrotningshotade djur. 

Robert är gift med Ylva som är distriktsveterinär och numera kli-
nikchef i den nya organisationen. 

– Att få ta del av Ylvas praktiska erfarenheter från fältet är oer-
hört värdefullt för mig, säger Robert. 

Även på hemmaplan finns möjlighet till praktiskt arbete.
Familjen ter Horst, Robert, Ylva och tre söner, bor på landet och
har egna djur. På gården bedrivs småskalig uppfödning av halv-
blodshästar. Där finns också sex tackor, två hundar, en katt och
några höns.
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– Jag anser att vi genom stenhårda priorite -
ringar har ett strategiskt djurskyddsarbete i
Västra Götaland med en röd tråd i det vi gör,
men det kommer att ta ytterligare ett par år
innan den nya organisationen fungerar fullt ut

och vi måste i alla fall ha samma resurser som
kommunerna hade för att klara jobbet, säger
Robert som trots bristande resurser och medias
”nattsvarta”  bild av djurskyddsarbetet tycker
att det finns stora fördelar med att ansvaret för
djurskyddet flyttats.

– Samarbetet mellan länsveterinärer och
djurskyddskontrollanter har stärkts enormt.
Läns veterinären har en tydligare roll och vi har
helt andra möjligheter att påverka djurskydds -
kontrollanterna  numera med rekommendatio-
ner och råd. Det gick inte att arbeta på det sättet
förut. Det finns också stora möjligheter till
effektivisering med samordning av EU-, öron-
märknings- och djurskyddskontroller. Vi har
flera EU-kontrollanter som har utmärkt ”djur -
öga” och det utnyttjar vi, säger Robert. 

– Det har också blivit en jämnare nivå i arbe-
tet över hela länet. De djurskyddsinspektörer
som hade en hög ambitionsnivå sedan tidigare
har kommit över från kommunerna till oss.
Men hur ambitiösa vi än är kommer det alltid
att förekomma vanvårdsfall och ansvaret för
detta ligger på djurägarna. Vi agerar efter en
bestämd mall om det uppdagas brister, med ett
brev där vi förklarar att ”så här ser lagstiftningen
ut …” och sedan följer vi upp detta. 

– Det har utfärdats många djurförbud i
Västra Götaland jämfört med andra stora eller
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Robert ter Horst önskar att
man snart i större utsträck-
ning kan arbeta med andra
uppgifter än akuta vanvårds-
fall. Arkivbild.

Djurskyddskontroller – lite siffror

Enligt Jordbruksverkets senaste statistik fanns det 2008 i landet
87 691 kända tillsynsobjekt vilket är en ökning med ca 600 objekt
sedan föregående år och ca 10 000 objekt sedan 2002. 

2008 hade varje årsarbetskraft i genomsnitt 475 objekt att inspektera.
Antalet genomförda inspektioner blev genomsnittligen 90 objekt. 

2000 utfärdade Länsstyrelserna 38 djurförbud i landet. Den siffran 
har ökat markant och 2008 handlade det om 212 förbud. 

Antal anmälningar som gått till åtal ökade från 2000 till 2008 med
drygt det dubbla, från 104 till 211 stycken. Men allt är inte ”natt-
svart”, lite mer än hälften av alla genomförda inspektioner i landet
2008 föranledde ingen anmärkning alls. 

Land Lantbruk publicerade vintern 2009 statistik län för län
2006–2007. Där framkom det att Västra Götaland utfärdat klart
flest djurförbud såväl gällande lantbruksdjur (38 förbud) som hästar
(38 förbud) och sällskapsdjur (41 förbud). Jämförbart län i antal 
djur, Skåne, renderade fyra djurförbud för lantbruksdjur, ett för 
häst och ett för sällskapsdjur.
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djurtäta län de senaste åren. Jag har ingen
direkt förklaring till det. En faktor som spelar
stor roll är att varje vanvårdsärende som upp-
märksammas i media så gott som alltid rende-
rar ytterligare ett antal anmälningar. Men jag
tror inte att djurägarna är sämre här än någon
annanstans, säger Robert. 

– Just nu önskar jag att vi snart kan  släppa
fokus på vanvårdsfallen och  i större utsträck-
ning arbeta med djurskyddsnytta i form av pla-
nerade kontroller och rådgivning. 

– Frågar du mina medarbetare vad de önskar
sig garanterar jag att svaret blir fler kolleger,
avslutar Robert ter Horst.  ■
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Något mer än hälften av alla
inspektioner i landet 2008
föranledde ingen anmärk-
ning alls.

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

 

I Sorbact gel 

Sorbact gel

Finns att köpa hos din grossist!
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Ett enkelt och billigt sätt att under-
söka förekomsten av olika sjukdo-
mar är att använda slaktmaterial.
Hösten 2009 genomfördes en pre-
valensstudie av fotröta hos lamm
genom att undersöka slaktklövar.
Prevalensen av fotröta var i jäm -
förelse med slaktskadestatistiken
relativt hög, vilket talar för att 
sjukdomen ska tas på allvar.

INLEDNING
Fotröta hos lamm förekommer i de flesta
lammproducerande länder och orsakar
både djurlidande och produktionsned-
sättning (Figur 1). I Storbritannien, där
fotröta anses vara ett av fårens största
djurvälfärdsproblem, beräknas sjukdo-
men kosta fårnäringen 24 miljoner pund
årligen i form av försämrat produktions -
resultat och kostnader i samband med
behandling (8). I Sverige diagnostisera-
des fotröta för första gången 2004 (10).
Sedan dess har Fårhälsovården arbetat
intensivt med att stoppa smittspridningen
och bekämpa sjukdomen på besättnings-
nivå. För att fortsätta arbetet mot fotröta
är det viktigt att känna till utbredningen
både nationellt och regionalt. Kostnader
för bekämpandet kan beräknas och in -
satser kan styras till regioner som är mer
drabbade än andra. I samarbete med
SVA genomförde Fårhälsovården hösten
2009 en prevalensstudie avseende före-
komsten av fotröta hos slaktlamm.

Syftet med studien var att undersöka
prevalensen av fotröta hos svenska slakt-
lamm och analysera den geografiska för-
delningen.

Etiologi
Fotröta är en djupgående inflammation
med vävnadsdöd i klövspalthud och
klövhorn. Orsaken är bakterien Dichelo -
bacter nodosus, som i samverkan med
Fusobacterium necrophorum kan ge all-
varliga skador i klövhornet (3). För att
djuren ska insjukna krävs att de vistas i
en fuktig miljö som irriterar och luckrar
upp den känsliga huden i klövspalten. 

F necrophorum, som förekommer i
fårens omgivningsmiljö, kan då etablera
sig och orsaka ett klövspalteksem (inter-
digital dermatit). Under förutsättning
att D nodosus finns närvarande och att
för bakterien gynnsamma miljöförhål-
landen råder, kan fotröta utvecklas. Fot -
rötans svårighetsgrad beror på vilken
bakteriestam av D nodosus som förekom-
mer, men även miljöbetingelser som fukt
och värme påverkar sjukdomens utveck-
ling (11). Fotröta orsakar smärta som
djuret visar genom att halta eller avlasta
klövarna. Alla djur med fotröta uppvisar
dock inte hälta.
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ULRIKA KÖNIG, leg veterinär, ANN NYMAN, AgrDr, epidemiolog, ANNA ASPÁN, fil dr,
SARA FROSTH, forskningsingenjör, VIVECA BÅVERUD, leg veterinär, docent, laborator,
KERSTIN DE VERDIER, leg veterinär, VMD, HELEN BJÖRK AVERPIL, leg veterinär och

ANDREA HOLMSTRÖM, leg veterinär*

Förekomst av fotröta hos slaktlamm 
i Sverige

❘❙❚ vetenskap

granskad artikel

➤

FIGUR 1. Utbrott av fotröta hos slaktfärdiga lamm på bete. Lamm med fotröta avlastar
ofta framklövarna genom att ligga på knä och beta. 
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Diagnos
Fotröta ger mycket typiska förändringar
i klövspalthud och klövhorn. Det kliniska
utseendet kan beskrivas med ett grade -
ringssystem 0–5 (se faktaruta) som
används bland annat i Australien (1).
Interdigital dermatit kan inte kliniskt
skiljas från fotröta grad 1 (4). Grad 1 kan
förekomma både i friska och smittade
besättningar, men i smittade besättningar
ses även andra grader av fotröta bland
djuren.

Diagnosen kan ställas kliniskt och
kan säkerställas bakteriologiskt. D nodo-
sus kan påvisas genom odling eller med
PCR-teknik. Den senare innebär att
bakteriens DNA påvisas. Fördelen med
odling är att man på en uppodlad stam
av D nodosus kan testa dess virulens.
Nackdelen med odling är att D nodosus
är svårodlad och metoden tids- och
arbetskrävande. 

Bekämpande av fotröta på 
besättningsnivå
Tillsammans med fårnäringen utarbetade
Fårhälsovården 2005 riktlinjer för att
förhindra smittspridning via försäljning
av livdjur. En djurägarförsäkran där djur-
ägaren bland annat intygar att inga tecken
på fotröta setts i besättningen det senaste
året infördes som krav vid försäljning av
baggar på baggauktioner. Rekommen -
dationer för smittskyddsrutiner vid risk-
bedömning av bagglamm, livdjursförsälj -
ning, baggauktioner, fårklippning och
vallhundstävlingar togs fram. 

För att öka kunskaperna om hur fot -
röta uppträder under svenska förhållan-
den och få kännedom om effekterna av
bekämpning av fotröta på besättningsnivå
genomfördes projektet ”Fotröta i svenska
fårbesättningar 2007–2008, sanering
och friskförklaring”. 19 fårbesättningar
med fotröta deltog. Besättningarna sane-
rades enligt ett behandlingsschema fram-
taget av Fårhälsovården och effekterna
av sanering på besättningsnivå studera-
des efter behandling och även ett år
senare. Saneringsarbetet utvärderades och
riktlinjer för friskförklaring av smittade
besättningar utarbetades (6).

Kontrollprogram för fotröta
2009 beviljades Svenska Djurhälso vår den
statliga medel för att utveckla och driva

ett kontrollprogram för fotröta. Inled -
ningsvis har medlen huvudsakligen
använts till att subventionera sanerings -
arbetet för de besättningar som drabbas
av sjukdomen. Prevalensstudien har
genom förts inom ramen för kontroll -
pro grammet.

MATERIAL OCH METODER
Studiens design
Studien designades som en nationell
screening för att beskriva förekomsten
av fotröta på individnivå i Sverige.
Genom att samla in klövar från olika
slakterier runt om i landet kunde vi få 
en bra uppfattning om utbredningen i
Sverige. Insamling på slakterier är en
enkel och effektiv metod, vilket medför
att klövar från många fler lamm från ett
större område kan undersökas än vid kli-
nisk undersökning i besättningar. 

Under år 2008 slaktades 203000 lamm
i Sverige, de flesta på sensommaren/hös-
ten. På slakterierna i Linköping, Skara,
Visby, Hörby och Krylbo slaktades
under augusti–oktober 2008 ca 43 000

lamm vilket motsvarar 65 procent av
den totala lammslakten under perioden.

Vi valde att genomföra studien i 
början av september, under lammslak-
tens mest intensiva period. Tidpunkten
innebar också att sommarperioden med
fukt och värme passerat, vilket krävs för
att kliniska symtom på fotröta ska
utvecklas. Antalet klövar som skulle
samlas från varje slakteri beräknades
utifrån antalet slaktade lamm per slak -
teri (Tabell 1). Eftersom populationen
av slakt lamm är stor är sannolikheten
stor att förekomsten av fotröta hos slakt-
lamm har en normalfördelning över lan-
det. Detta innebär att om man undersö-
ker ett slumpmässigt urval av slaktlamm
kommer urvalet att vara representativt
för hela populationen slaktlamm och
skattningen av prevalensen blir förhål-
landevis säker. Antalet lamm som
behövde provtas för att få en säker skatt-
ning i vår studie beräknades till ca 400
och justerades till 500 för att vi skulle
kunna påvisa D nodosus med 75 pro-
cents känslighet.
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Tabell 1. UNDERLAG OCH BERÄKNING AV PROVTAGNING I PREVALENSSTUDIEN.

Slakteri Antal slaktade lamm Totalt antal lamm Antal lamm som
sept 2008 som ska provtas ska provtas/dag  

under studien v 36–37

Linköping 6 439 200 20
Skara 4 131 128 13
Visby 3 359 104 11
Hörby 1 240 38 4
Krylbo 476 15 1–2
Norrbottensgården 474 15 1–2
Summa 16 119 500

Graderingssystem för fotröta (11)

Grad 0. Normal klöv.
Grad 1. Lindrig inflammation i klövspalthuden.
Grad 2. Nekrotiserande inflammation i klövspalthuden som involverar 

delar av, eller allt mjukt horn på insidan av klövhalvorna.
Grad 3. Nekrotiserande inflammation med underminering av sulan. 

Kan delas upp i: 
Grad 3a. Det mjuka hornet har lossnat från klövspalthuden och

sulan är underminerad, men inte mer än 5 mm.
Grad 3b. Underminering av sulan, men inte mer än halva sulan eller ballen.
Grad 3c. Underminering av mer än halva sulan.
Grad 4. Underminerad sula ända ut till klövkapselns hårda horn.
Grad 5. Nekrotiserande inflammation ända ut till klövväggen. 

Sulan är borta och klövkapseln lös.
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På slakterierna
Undersökningen genomfördes under två
veckors tid, från 31 augusti till 17 sep-
tember 2009. Sex slakterier som var
spridda över hela Sverige deltog i under-
sökningen: Hörby, Skara, Linköping,
Visby, Krylbo och Norrbottensgården.
Urvalet av slakterier baserades på antal
slaktade lamm 2008 och slakteriernas
placering i landet. Målet var att inkludera
de slakterier som slaktade flest lamm,
men även få en spridning av upptag-
ningsområden över Sverige. Personal på
varje slakteri fick instruktioner av Får -
hälsovården och utförde därefter prov-
tagningen. På vart tionde slaktat lamm,
jämnt fördelade över varje dags lamm -
slakt, klipptes alla fyra benen av strax
ovanför klövarna. Klövarna lades i en
plastpåse för varje lamm, påsen märktes
med datum och skickades i vadderat
svarskuvert med vanlig post till SVA.
När lammen slaktades på måndag–
torsdag kom klövarna till laboratoriet
inom 24 timmar. När lamm slaktades på
fredagar förvarades klövarna i kyl över
helgen och anlände efter fyra dagar (tis-
dag morgon). 

På laboratoriet
Tre SVA-anställda utbildades av Får -
hälsovården i klinisk fotrötebedömning
enligt det australiensiska graderings-
systemet. I prevalensstudien valde vi att
definiera fotröta som klövar med grad 2
eller mer (Figur 2). Vid okulär bedöm-
ning av klövar uppvisar grad 2 en tydlig
klinisk bild som är lätt att känna igen.
Grad 0–1 definierades som friska klövar.
Alla klövar inspekterades och bedömdes
av minst en utbildad person. 

På klövar med fotröta (grad 2 eller
mer) togs prov i klövspalthuden med
steril träpinne som omedelbart placera-
des i Amies transportmedium med kol
och odlades samma dag på hovagar (1).
Plattorna inkuberades i 37°C i anaerob
atmosfär och lästes efter fyra till sex
dygn. Typiska kolonier renodlades och
identifierades med hjälp av karakteris-
tiskt koloniutseende, gramfärgning och
realtids-PCR. Vid samma provtagnings -
tillfälle togs också ytterligare prov med
en så kallad ESwab för realtids-PCR.
Endast en klöv per lamm provtogs oav-
sett om en eller flera klövar hade fotröta.

RESULTAT
Prevalens av fotröta
Graden av fotröta bedömdes genom
inspektion av alla fyra klövarna från 500
slaktlamm från sex slakterier. Totalt
påvisades 60 klövar med fotröta grad 2
eller mer (Tabell 2 visar fördelningen av
graderna). Dessa 60 klövar kom från 29
lamm, varav tolv lamm hade en klöv
med fotröta, sju lamm hade två klövar
med fotröta, sex lamm hade tre klövar
med fotröta och fyra lamm hade fotröta
på alla klövarna. Prevalensen av fotröta
på individnivå var därmed 5,8 procent
(29/500, 95 % konfidensintervall: 3,9 %–
8,2%).

Geografisk fördelning
Det var inga stora geografiska skillnader
(Figur 3), men fotröta var signifikant
mer förekommande i norra Sverige jäm-
fört med i södra Sverige (p=0,008). Det
fanns inga signifikanta skillnader mellan
förekomst av fotröta på Gotland jämfört
med de andra regionerna.

Dichelobacter nodosus hos 
fotröte klövar 
I prover från 28 av de 29 provtagna klö-
varna med fotröta (grad 2–4) påvisades
D nodosus med realtids-PCR (97 %), och
från 24 klövar genom odling (83%). 

DISKUSSION
Är 5,8 procent mycket eller litet?
Det finns i dagsläget inget register över
förekomsten av olika sjukdomar hos får,
men enligt information från Svenska
Djurhälsovårdens databas har får gene-
rellt låg prevalens av slaktskadeanmärk-
ningar. Den vanligast förekommande
anmärkningen av betydelse hos lamm är
lunginflammation (kod 64) som före-
kom hos 1,3 procent av lammen slaktade
2008–2009. Motsvarande förekomst
hos vuxna får var 1,0 procent. Under
samma period förekom lungsäcksin-
flammation (kod 76) hos 0,7 procent av
lammen och hos 3,3 procent av de
vuxna fåren. Prevalensen 5,8 procent av
fotröta är i jämförelse med slaktskade -
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FIGUR 2. Klöv med fotröta grad 2. 
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Tabell 2. FÖRDELNINGEN AV GRADER AV FOTRÖTA I PREVALENSSTUDIEN.

Grad 0–1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Totalt antal

Antal klövar 1 940 57 1 2 2 000
Antal lamm 471 27 1 1 500
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statistiken relativt hög, vilket talar för att
sjukdomen ska tas på allvar. 

Den aktuella prevalensstudien bygger
på kliniska fall av fotröta, vilket ger en
lägre siffra än om vi hade använt en sero-
logisk metod. Betydelsen av en prevalens
på 5,8 procent kan ändå sättas i relation
till en undersökning 1989, då blodprover
togs vid normalslakten vid sju slak terier
och analyserades avseende förekomsten
av antikroppar mot Maedi-Visna (MV).
Hos 8,2 procent av de besättningar som
då var representerade fanns smittan (7).
Man gjorde i den studien bedömningen
att det var angeläget att starta ett frivil-
ligt kontrollprogram för att bromsa
vidare spridning av MV. 

Det är svårt att jämföra resultaten
från prevalensstudier i olika länder efter-
som skillnaderna är stora i fråga om
metoder (frågeformulär, klinisk under-
sökning, inspektion i samband med slakt
etc) och urval (grad av fotröta, antal klö-
var som bedömts, ålder på djuren etc). 
I New South Wales (NSW) i Australien
rapporterades 1991 en flockprevalens på
15 procent (5), från Storbritannien rap-
porteras en flockprevalens på 96 procent
baserat på en enkätundersökning i
England och Wales (12). 

Hösten 2004 genomfördes en slakt -
inventering av klövhälsan hos 481 nor-
malslaktade svenska får (9). Studien
visade att 6,0 procent av de vuxna fåren
hade eksem i klövspalten och 0,4 pro-
cent hade underminering av horn i
sula/ball. Vid tidpunkten för slaktinven-
teringen saknades både bakteriologiska
och utförliga kliniska metoder för att
diagnostisera fotröta. Möjligen kan en
del av dessa fynd ha varit fotröta. Att
förekomsten av fotröta 2009 var så hög
som 5,8 procent och att sjukdomen är
spridd över landet talar för att det inte
var det första förekommande fallet som
diagnostiserades 2004 (10).

Hur allvarlig var fotrötan?
Den vanligaste graden av fotröta i stu -
dien var grad 2, vilket var väntat efter-
som djur med allvarligare grader troligen
inte skickas på normalslakt då de är
under antibiotikakarens och ofta även
har svår hälta. Fyndet av två klövar med
grad 4, vilka båda dessutom var angripna
av fluglarver, var däremot inte väntat.
Här har uppenbarligen brister i kunskap
och diagnostik funnits. Från djurskydds-
synpunkt och även ur livsmedelshygie-
nisk synvinkel är detta oacceptabelt. 

Var de geografiska skillnaderna
väntade?
I Fårhälsovårdens arbete med fotröta har
drabbade besättningar i huvudsak fun-
nits i södra och mellersta Sverige. Inga
signaler från vare sig djurägare eller
praktiserande veterinärer har framkom-
mit om att fotröta förekommer norr om
Hälsingland. Därför var resultatet i
denna studie oväntat. Möjligen kan det
kallare klimatet samt den längre stall -
perioden i norra Sverige leda till att grad
3–5 inte utvecklas och därmed upplevs
inte fotrötan som ett problem på samma
sätt som i södra Sverige. 

I Australien har studier visat att svå-
righetsgraden av fotröta kan variera
beroende på olika klimatförhållanden
(2). Fårhälsovårdens åtgärder för att
bekämpa fotröta i form av sanering av
drabbade besättningar och kursverksam-
het har hittills varit koncentrerade till
södra Sverige, vilket kan ha bidragit till
att läget var bättre i den regionen än i de
övriga.

Hur stämde klinik och bakteriologi
överens?
Överensstämmelsen mellan kliniska och
bakteriologiska fynd var mycket god.
Realtids-PCR direkt från svabb hade
bättre känslighet (97 %) än odling
(83 %). PCR är mycket snabbare och
betydligt enklare och kräver mindre
arbete och resurser än odling. Prov -
tagning med ESwab och testning med
PCR säkerställer alltså den kliniska dia-
gnosen på ett bra sätt.

Hur kan resultaten användas?
Studien visar att fotröta inte är vitt
spridd bland svenska får. Det finns fort-
farande goda möjligheter att bekämpa
sjukdomen utan att en orimligt hög
arbetsinsats krävs. Det är angeläget att
utveckla ett kontrollprogram för fotröta
för att förhindra vidare smittspridning. I
norra Sverige kan den något högre pre-
valensen motivera insatser i form av 
kursverksamhet för djurägare och ut -
bildning av praktiserande veterinärer för
att öka möjligheten att identifiera smit-
tade besättningar. 

De kliniska bedömningarna i preva-
lensstudien utfördes till största delen av
biomedicinska analytiker (BMA) på
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FIGUR 3. Fördelningen av slaktlamm med fotröta över region i prevalensstudien. 
* Slakterierna i Hörby, Linköping och Skara, ** slakteriet i Visby, *** slakterierna i Krylbo
och Norrbottensgården.
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SVA (Figur 4). Det visade sig att den kli-
niska diagnostiken var lätt att lära sig
och att säkerheten i bedömningarna var
hög för icke veterinär personal. På
samma sätt som man i bekämpandet av
fotröta i NSW, Australien använder sig
av ”contractors” för att genomföra de
kliniska inspektionerna av klövar, skulle
man i Sverige kunna använda ett liknande
system. En lärdom från utbildningen av
BMA var att slaktklövar är ett utmärkt
utbildningsmaterial som visar föränd-
ringarna tydligare än foton.

För att få en nationell övervakning av
prevalensen av fotröta skulle det enkla
sätt som denna prevalensstudie genom-
fördes på kunna upprepas med jämna
intervall.

SUMMARY
Prevalence of footrot in Swedish lambs
A prevalence study on footrot in
Swedish lambs was performed by visual
examination of lamb feet from six abba-
toirs. The prevalence was 5.8 per cent.
Some minor differences in geographical
distribution of footrot were found.
Samples from feet with footrot were 
examined for Dichelobacter nodosus by
culture and PCR. D nodosus was detec-
ted by PCR in 97 per cent of samples
from feet with footrot. The importance
of the findings in a national context is
discussed.
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FIGUR 4. BMA Maria Persson inspekterar
klövar. Säkerheten i bedömningarna var
hög för icke veterinär personal. 
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Veterinärförbundet söker översättningshjälp

SVFs antibiotikapolicydokument har väckt stor uppmärksamhet på olika håll,
även utanför landets gränser. Engelska versioner efterfrågas nu framför allt
av den nya uppdaterade versionen för hund och katt. Finns det någon vete-
 rinär med goda kunskaper i engelska som har tid och lust att åta sig att
översätta denna skrift åt förbundet mot lämpligt arvode? Eller har du någon
engelsk språkig släkting eller vän som kan klara av detta dokument vad 
gäller fack språket? Kontakta Christina Arosenius, telefon 08-545 558 24, 
e-post christina.arosenius@svf.se eller Per Carlsson, telefon 08- 545 558 21,
e-post per.carlsson@svf.se
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En sexårig galopphäst drabbades
plötsligt av kraftig bakbenshälta
efter ett träningspass. Utredningen
pekade på att hästen led av en
enostosliknande förändring på
metatarsalbenet, ett tillstånd som
påminner om panosteit hos hund.
Artikeln beskriver symtom och
behandling av hästen, och redovisar
några litteraturstudier kring lidandet.

En sexårig engelsk fullblodshingst i
galoppträning och nästan startklar för
säsongen, blev kraftigt halt på höger
bakben efter ett galopparbete i nästan
maximal hastighet (55 km/h) våren 2009.
Vid undersökning misstänktes först hov-
böld/stengalla, då hästen hade kraftigt
förstärkt digitalpuls och ömmade något
för visitertång över strålen. Hältan var
helt borta efter tre dagar varvid hästen
arbetades i något långsammare tempo
(45 km/h) och var då efteråt halt i vissa
steg. Dagen efter var den ohalt och reds
sedan utan att galopparbetas i fyra dagar.
På den femte dagen gick hästen ett
galopparbete i 47 km/h och blev åter
ordentligt halt efteråt. Hoven bedövades
då, (ordinär kotnervsanestesi) men hältan
påverkades inte. Två dagar senare upp-
täcktes en mycket kraftigt ömmande
punkt medialt på övergången mellan
meta tarsus III:s mellersta och övre tredje-
del höger bak. Ingen svullnad förelåg,

bara kraftig tryckömhet som var mycket
lokal och föranledde häftig reaktion vid
minsta beröring.

Vid röntgen av metatarsus (dagen
efter) konstaterades en förtätning i märg-
hålan under den ömmande punkten
(Figur 1). Viss misstanke om fissur före-
låg, även om ingen säker fissurlinje
kunde ses. Hästen vilade sedan i hage i
tre veckor men blev inte bättre utan 
hältan blev snarare värre. Tryckömheten
kvarstod.

LITTERATURUPPGIFTER
Drygt en månad efter de initiala symto-
men röntgades hästen igen och det
kunde konstateras att förtätningen hade
blivit större och tätare och att det rönt-
genologiska utseendet föranledde miss-
tanke om bentumör (Figur 2). 

Då de kliniska symtomen liknade de
som man ser hos hundar vid panosteit,
genomsöktes litteraturen efter uppgifter
om panosteitliknande symtom hos häst.
Det visade sig att det finns ett antal fall
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Fallbeskrivning

Enostosliknande förändring hos en 
engelsk fullblodsgaloppör

❘❙❚ vetenskap

➤

FIGUR 1. Vid röntgenundersökning av 
metatarsus efter det andra galopparbetet
konstaterades en förtätning i märghålan
under den ömmande punkten.

FIGUR 2. Drygt en månad efter de initiala
symtomen röntgades hästen igen och för-
tätningen hade blivit större och tätare.
Det röntgenologiska utseendet föranledde
misstanke om bentumör.

från fältet
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➤ beskrivna och att tillståndet benämns
”enostosliknande förändring”. 

Bassage & Ross (1) beskriver tio fall
(sex fullblod, tre travare och en appa -
loosa), där förändringarna hittades med
scintigrafi i tibia, radius, humerus eller
tredje metatarsalbenet. I fem av fallen
bedömdes processen vara hältutlösande
och hältan försvann efter vila (två till sex
månader). Ramzan (3) skriver om tolv
fall av sjukdomen hos galoppörer i trä-
ning, där samtliga kom till kliniken för
hältutredning. Huruvida skelettföränd-
ringarna var ansvariga för hältan var
dock svårt att säkerställa. Jones &
McDiarmid (2) rapporterar om ett fall av
multipla enostosliknande förändringar
hos en åttaårig galoppör där de rönt -
genologiska förändringarna i metatarsus
III liknar de som den aktuella hästen
uppvisade. I Ramzans rapport finns en
bild där förändringarna är i stort sett
identiska med fallbeskrivningens. Stieger
och medarbetare (4) hade ett fall på
SLUs hästklinik där en 15-årig svensk
halvblodsvalack som varit kraftigt halt i
tre veckor hade enostosliknande föränd-
ringar i femur, vilka kunde påvisas med

både scintigrafi och röntgen. Den hästen
slaktades och förändringen konfirmera-
des histopatologiskt.

UPPFÖLJANDE BEHANDLING
Efter den andra röntgenundersökningen
behandlades fallbeskrivningens häst med
normaldos av flunixin (Flunixin N-vet)
och var helt ohalt dagen därpå. Efter en
vecka trappades flunixingivan ner till
halv dos och hästen fick sedan halv dos i
ytterligare en vecka. Under denna tid
vilades den i hage. När medicineringen
satts ut påbörjades ridning och knappt
tre veckor senare gick hästen sitt första
galopparbete.

Sex veckor därefter startade den i en
häcklöpning och tävlade sedan i ytterli-
gare tre hinderlöp samt ett slätlöp under
2009. Alla fem starterna resulterade i
penningplaceringar och symtomen från
höger bakben har i skrivande stund
(februari 2010) inte återkommit.

Enostosliknande förändringar hos häs-
 tar verkar inte diagnostiseras ofta, men
kan kanske vara vanligare än vad antalet
publicerade rapporter indikerar. Diag no -
 sen kan vara värd att ha i minnet vid 

hält utredningar där hältorsaken inte kan
fastställas med hjälp av diagnostiska
anestesier.
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Icke medlemmar i Medlemmar i 
veterinärförbundet veterinärförbundet erhåller 50 % rabatt

Specialistkompetens – steg I
Inträdesavgift 8 000 kr 4 000 kr
Avgift för bedömning av examensarbete 6 000 kr 3 000 kr
Ombedömning vid underkänt arbete 3 000 kr 1 500 kr
Examinationsavgift 16 000 kr 8 000 kr

Specialistkompetens 
– specifika ämnesområden (steg II)
Inträdesavgift 8 000 kr 4 000 kr
Granskningsavgift 4 000 kr 2 000 kr
Examinationsavgift 30 000 kr 15 000 kr

NYA AVGIFTER
inom Specialistutbildningsprogrammen 2010
(SJVFS 2009:83 – C23)

Vid möte i veterinärförbundets styrelse den 10 februari togs beslut om
höjning av samtliga avgifter inom SVS specialistutbildningsprogram
från och med den 1 januari 2010. Följande avgifter kommer därför att
debiteras aspiranterna inom de olika programmen under 2010:
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NYA FALL AV SALMONELLA READING 
I SKÅNE
Ytterligare en besättning i Vollsjöområdet med
både mjölkproduktion och integrerad svinpro-
duktion har konstaterats positiv för Salmonella
reading. Salmonella påvisades på djurägarens
samtliga fyra gårdar där djur hålls. Kliniska
symtom i form av diarré och kastningar före-
kom bland nötkreaturen, men inga kliniska
symtom noterades bland grisarna. Hur besätt-
ningen har smittats har ännu inte gått att fast-
ställa.

MISSTANKE OM PRRS
I en suggbesättning belägen i Östergötlands län
med en produktion om 60 grisande suggor
varannan vecka hade man på kort tid varierande
djurhälsoproblem. Fyra suggor hade grisat för
tidigt eller kastat sina foster, en sugga löpte om
och fick efter det flytningar och en sugga åt
dåligt. Ingen av suggorna hade feber. Mot bak-
grund av dessa symtom kunde PRRS inte ute-
slutas. Foster skickades in för obduktion och
serumprover från suggorna analyserades för
antikroppar mot parvovirus, leptospira, PRRS
och klassisk svinpest. Besättningen vaccinerar
inte mot parvovirusinfektion. Inga specifika för-

 ändringar sågs vid obduktionen men suggorna
uppvisade alla antikroppar mot parvovirus, 
varför orsaken till problemen kunde tillskrivas

❘❙❚ månadens epiztel
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Epizteln redogör denna gång för salmonellautbrott

på en gård i Skåne, flera misstankar om epizootisjuk-

domar som kunde avskrivas, ett konstaterat fall av Nor98 hos en tacka i Uppland

och några aktuella sjukdomar inom akvakulturen. Epizteln är ett samarbete 

mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Helena

Ohlsson, SVA och Lollo Alling, Jordbruksverket.

En misstanke om PRRS i en suggbesättning kunde avskrivas efter serologisk under-
sökning. 
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detta agens. Övriga analyser utföll med negativt
resultat och misstanken om epizootisjukdom
avskrevs.

MISSTANKE OM AUJESZKYS SJUKDOM
Ytterligare en svinbesättning, belägen i Skåne
län, drabbades av reproduktionsproblem. Besätt -
ningen var smågrisproducent med 30 suggor.
De senaste veckorna hade tre till fyra kullar
fötts med fullgångna foster som var dödfödda
eller där smågrisarna krampat och dött strax
efter förlossningen. Centralnervösa symtom på
unga grisar föranledde misstanke om framför
allt Aujeszkys sjukdom (AD), men även PRRS
och klassisk svinpest (CSF) fanns med som 
differentialdiagnoser. Då misstanken kom till
SVAs och Jordbruksverkets kännedom fanns
inga foster kvar tillgängliga för obduktion och
inte heller alla suggor som fött de aktuella 
kullarna var i livet. Serumprover togs från de

aktuella suggor som fanns kvar i besättningen
och analyserades för AD, PRRS och CSF, men
samtliga analyser utföll med negativt resultat.
Ingen fortsatt sjuklighet sågs i besättningen 
varför misstanke om epizootisjukdom kunde
avskrivas.

MISSTANKE OM NEWCASTLESJUKA/
FÅGELINFLUENSA
En hobbybesättning med luftvägslidanden och
viss dödlighet hos hönsen utreddes avseende
fågelinfluensa och newcastlesjuka efter att tra-
keit och encefalit konstaterats i samband med
histologisk undersökning. Sannolikt led djuren
av infektiös laryngotrakeit, men diagnosen
kunde inte fastställas.

NOR98 PÅVISAT
Ett prov från en tacka från en besättning i
Uppland undersöktes på SVA inom rutinöver-

■ ■  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.

N O R D VA C C

ATC VET-KOD: QI09AB13. RECEPTBELAGT. GODKÄND SPC 070327.
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vakningen för TSE med snabbtest, vilket utföll
negativt. Provet analyserades då enligt gängse
rutiner med western blot, en metod som sär -
skiljer scrapie och Nor98, med positivt resultat
för scrapie. Provet skickades för konfirme ring
till EUs referenslaboratorium där diagnosen slut-
ligen fastställdes till Nor98. Besättningen är nu
belagd med spärr. Detta innebär dock i fall med
Nor98 endast att samtliga får som går till slakt
ska testas för TSE.

UTRED REPRODUKTIONSSTÖRNINGAR
På senare tid har uppgifter cirkulerat om repro-
duktionsstörningar i nötbesättningar i form av
aborter, dödfödslar och svagfödda kalvar där
djurägare kopplat samman problemen med
vaccination mot bluetongue. Likaså har den
nyliga aktualiseringen av Q-feber lett till ett
ökat antal förfrågningar till SVA och Jord -
bruksverket, från veterinärer så väl som djur -
ägare, angående reproduktionsproblem. I flera
fall har det visat sig att dramatiska abortstormar
förelegat i besättningar utan att någon utred-
ning inletts eftersom det ”ändå beror på blue-
tonguevaccineringen”. Likaledes sägs också
ibland att det inte är någon idé att obducera 
vid dessa frågeställningar eftersom man ändå
”aldrig hittar något”. 

SVA vill därför framhålla att det är varje
veterinärs lagstadgade skyldighet att utreda
potentiellt smittsamma sjukdomar. Listan på
möjliga orsakande agens vid reproduktionspro-
blem innehåller dessutom flera potentiellt all-
varliga zoonoser. Chansen att finna en orsak till
problemen ökar också om de utreds ordentligt
med korrekt provtagning. På SVAs webbplats
www.sva.se finns mycket hjälp att få, t ex om
tänkbara orsaker till kastningar hos kor. SVA
ger också gärna råd om utredningsgång och
provtagning. 

MARTEILIA REFRINGENS
Sverige har ansökt om sjukdomsfri status hos
EU gällande Marteilia refringens, en encellig
parasit som drabbar blåmusslor och ostron.
Som ett led i ansökan provtogs blåmusslor
längs Västkusten sensommaren 2009. Nyligen
färdigställda analyser visar fynd av parasiten i
en av lokalerna. Parasiten är anmälningspliktig
och ett kontrollområde upprättas. Blåmusslor
kan användas för fortsatt konsumtion, men får
inte flyttas inom eller ut från kontrollområdet.
I dagsläget diskuterar Jordbruksverket med

läns styrelsen, Fiskeriverket, SVA och näringen
om eventuella fortsatta provtagningar.

WHITE SPOT DISEASE
White spot disease är en virusorsakad sjukdom
hos kräftdjur. Den påvisades första gången
1992 hos räka i Kina och har sedan dess spridit
sig över hela Asien till Syd- och Nordamerika
samt Afrika. Den har vid två tillfällen påvisats 
i södra Europa. Viruset har ett stort värd-
spektrum, vilket innebär att det kan orsaka
sjukdom hos många olika arter av kräftdjur
(inom ordningen decapoda (hummer, krabba,
kräfta m fl)). Eftersom sjukdomen är spridd
över hela Asien är det sannolikt att virus före-
kommer i de importer av frysta råa räkor som
förekommer till Sverige. Om en sådan rå räka
slängs ut i ett naturvatten eller används som
bete föreligger en uppenbar risk för att sjuk -
domen introduceras i svenska kräftdjur. EUs
förordning om animaliska biprodukter förbju-
der spridandet av t ex råa räkor i naturen och
utgör därmed det skydd som finns för att för-
hindra introduktionen av white spot disease.
Att detta blir känt bland sportfiskare m fl är
viktigt. Sportfiskeorganisationer, vattenägare
och kommuner har en stor uppgift i att sprida
information och inpränta vikten av att reglerna
efterlevs.  ■

Även svenska kräftdjur kan drabbas av virussjukdomen white spot disease, om
råa importerade räkor slängs ut i ett naturvatten. Bilden visar en frisk flodkräfta.
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Vilken är din diagnos? – EKG

FIGUR 1. EKG, avledning II, 1 cm=1 mV, pappershastighet 50 mm/s.

En sexårig dobermannhane veterinärundersök-
tes på grund av att den plötsligt börjat snubbla
och blivit svag i bakdelen. Fallet är insänt av
Djursjukhuset Albano, Rinkebyvägen 23, 
182 36 Danderyd. Svaret är skrivet av Anna
Tidholm.

Dobermann, hane, sex år
ANAMNES: Hunden hade sedan morgonen dagen för
besöket snubblat och varit svag framför allt i bak -

delen, och vid ett tillfälle svimmat. Den hade tidigare
mått bra.

STATUS: Nedsatt allmäntillstånd, kraftigt förhöjd,
bultande, men regelbunden hjärtfrekvens och svag
femoralpuls, måttlig dyspné.

EKG: Se Figur 1.

SVAR SE SIDAN 55

Positiva siffror för SLU

❘❙❚ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
uppvisar en fortsatt stark ekonomi, skrev
universitetet i en pressrelease den 18
februari. 2009 blev resultatet ett överskott
på 15 miljoner kronor, bland annat tack

vare att de externa bidragen och upp-
dragsintäkterna ökade med 149 miljoner
kronor under året. SLU fick också 40 mil-
joner kronor extra av regeringen för verk-
samhetsgrenen fortlöpande miljöanalys
och ekonomiska förstärkningar i fjolårets
forskningsproposition. SLU har nu ett
kapital på 386 miljoner kronor. Universi -
tetet nyanställde motsvarande 151 års -
arbetskrafter under 2009 och räknar med

att anställa ytterligare personer, i huvud-
sak akademisk personal. 

Från och med 2011 kommer SLUs fasta
lokalkostnader att öka i och med att de
stora nybyggena i Uppsala, BioCentrum,
Mark-Vatten-Miljö-Centrum och forsk-
ningsladugården i Funbo-Lövsta, tas i
bruk. Senare tillkommer också det nya
VH-Centrum med Universitetsdjur sjuk -
huset.  ■

❘ ❙❚ noterat
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I skuggan av den stora griskrisen i
december förra året arrangerade
Sveriges Grisföretagare ett framtids-
seminarium den 18–19 januari.
Mötet blev en unik sammankomst
mellan producenter, ekonomer och
veterinärer, där målen och visionerna
för de kommande årens svenska
grisproduktion drogs upp.

Omgivna av ett snötäckt västgötskt
landskap träffades grisproducenter och
deras avnämare i Mullsjö den 18–19
januari, för att formulera strategier och
möta framtiden i branschen. Mötet var
unikt så till vida att arrangörerna,
Sveriges Grisföretagare, bjudit in inte
bara ekonomer utan även djurhälsoex-
perter. Den veterinära representationen
var god då såväl Jordbruksverket, SVA,
SLU, Svenska Djurhälsovården med
flera aktörer fanns på plats.

I sitt inledningsanförande oroade sig
Sveriges Grisföretagares ordförande
Annika Bergman för en sjunkande
grisproduktion i landet. Hon menade
att lagreglerna kring branschen inte är
internationellt konkurrenskraftiga, att
handeln erbjuder låga avräkningspriser
och att bönderna därför har en låg inve-
steringsvilja. Samtidigt konstaterade hon
att svenska grisar har ett gott hälsoläge,
att djurskyddsnivån trots aktuella larm-
rapporter är hög och att besättningarna
har en bra produktivitet. Frågan var hur
man bäst kan motarbeta hoten och lyfta
fram branschens starka sidor.

KVANTITET ELLER KVALITET?
Här skilde sig meningarna åt. Vissa häv-
dade att grisbönderna måste satsa på
kvantitet, andra att enda chansen till
överlevnad är kvalitet. 

Från veterinärt håll dominerade den
senare åsikten. För detta behövs en bättre
samordning mellan olika forsknings-
och rådgivningsinstanser, var ett argu-
ment som återkom i debatten. Dels är det
oekonomiskt om likartade försöks stu dier
görs på flera ställen utan kommunika-
tion mellan, dels är det förvirrande för
producenterna om olika rådgivare ger

motsatta råd i samma fråga. Ett exempel
på det senare framkom i lantbrukspres-
sen kort efter ”grisskandalen”. Svenska
Djurhälsovården uppmanade ena dagen
en grisproducent att använda mindre
halm i boxarna för att få bättre boxhygien
medan länsstyrelsens inspektör nästa dag
gav order om mer halm för en förbättrad
djurvälfärd.

Förutom halmfrågan framkom att
stallutveckling, kastrationsrutiner, små -
grisdödlighet och djurhälsa är områden
där det finns utrymme för kvalitetsför-
bättringar.

Möjligheter och hot för svensk
grisproduktion
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

I sitt inledningsanförande oroade sig Sveriges Grisföretagares ordförande Annika Bergman
för en sjunkande grisproduktion i landet.
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GLADA OCH FRISKA GRISAR 
OCH BÖNDER
Diskussionerna gick heta och gruppar-
betena avlöste varandra, i ambitionen att
hitta den optimala vägen mot en levande
svensk grisproduktion. Till slut hade för-
samlingen enats kring en inriktning med
ambitionen att lyfta fram kvalitetsaspek-

terna. Visserligen framfördes önskemålet
att Sverige om tio år ska producera fyra
miljoner slaktsvin årligen istället för
dagens tre. I målbilden för 2020 nämn-
des dock också att svenska grisar ska vara
de mest klimatanpassade i Europa, att
man vill ha en ökad kvalitetssäkring i
produktionen, att verksamheten ska vara

uppvisningsbar i alla lägen och att både
bönderna och grisarna ska vara glada
och friska. 

Många var inne på att det måste bli
en ökad differentiering på fläskkötts-
marknaden för att producenterna ska få
en rimlig ersättning för nerlagt arbete.
Kvalitetsprodukter måste både märkas
bättre och få kosta mer, så skillnaden blir
tydlig för konsumenten, menade man.
Nyskapande förslag om märkning med
hemsidesadresser till webbkameror på
enskilda grisgårdar kändes stimulerande,
som ett sätt att minska avståndet mellan
konsument och producent. Ökad trans-
parens ställer samtidigt större krav på
optimal djurhantering, och grisföreta-
garna framförde en tydlig önskan till
sina veterinärer om mer rådgivartid i
besättningarna.

Mötet avrundades genom att skicka
bollen vidare till organisationen Svenska
Pig. Svenska Pig ska definiera fokusom-
råden och tillsätta referensgrupper inom
respektive område, som mötesdeltagande
sedan inbjuds att arbeta i. Djurhälsa och
djurvälfärd blir två sådana områden där
de veterinära experterna får centrala upp-
 gifter.

Annika Bergman avslutade seminariet
med att berömma deltagarna för kon-
struktiva och framåtsyftande diskussio-
ner. Det sätt att utbyta kunskap mellan
skilda parter i produktionen som mötet
resulterat i, kändes som en bra modell
för framtiden, konstaterade hon.  ■
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Bo Algers, SLU, och Katharina Gielen, Jordbruksverket, var två aktiva veterinära debat tö-
 rer under seminariet. I målbilden för 2020 nämndes bland annat att grisuppfödningen
ska vara uppvisningsbar i alla lägen.

Ordinarie fullmäktigemöte
Torsdagen den 3 juni 2010

Vid 2006 års fullmäktigemöte beslöts att mötet ska vara 
i form av ett endagsmöte vartannat år och ett tvådagars-
möte vartannat år, med start av tvådagars möte 2007.
2010 är det alltså återigen dags för ett endagsmöte.

Tid och plats 2010 
2010 års fullmäktigemöte är beslutat att äga rum tors-
dagen den 3 juni i Stockholm. 
Ni som är valda fullmäktigeledamöter för 2010 – boka
in dagarna i era almanackor redan nu!

Motioner senast 21 april 
Enligt förbundsstadgarna skall motion, som väcks av
förening, sektion eller förbundsmedlem, ha inkommit till
förbundsstyrelsen (adress: Sveriges Veterinärförbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm) senast sex veckor före
mötet, dvs senast onsdagen den 21 april 2010.

Motion inkommen därefter tas inte upp för beslut av
fullmäktige. 
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Den globala organisationen OIE
(Office International des Epizooties)
kallar sig numera World Organisa -
tion for Animal Health. Man har
utökat sitt intresseområde från bara
smittsamma sjukdomar till allmän
djurhälsa och djurskydd. I och med
den konferens som arrangerades i
Paris den 12–14 oktober 2009 ver-
kar organisationen även vilja ta över
ansvaret för veterinärutbildningen.
Den globala aspekten tog man
dock inte stor hänsyn till när man
satte ihop talarlistan som enbart
innehöll äldre ”välkända” herrar
från Europa och USA.

Brister i veterinär kompetens då det gäl-
ler t ex hantering av sjukdomsutbrott i
ett enskilt land kan numera betyda glo-
bala hot mot såväl djur- som folkhälsa.
Därför har även veterinärutbildningens
kvalitet i ett globalt perspektiv blivit 
en angelägenhet för enskilda länder och
internationella organisationer med in -
tresse i djur- och folkhälsa. Det var med
den utgångspunkten som världsorgani-
sationen för djurhälsa, OIE, anordnade
en konferens om just utbildning. 

Konferensen, som var mycket välarran -
gerad ur praktisk synvinkel, hade lockat
flera hundra deltagare från hela världen.
Grundstommen utgjordes av dekaner
från de olika veterinära utbildningsan-
stalterna men även andra organisationer
fanns representerade, såsom de nordiska

veterinärförbunden, FVE, WVA, WHO,
FAO m fl. 

ODEMOKRATISK MÖTESORDNING
Första dagen ägnades åt introduktion av
OIE och tankarna bakom mötet. Dag
två handlade huvudsakligen om smitt-
skyddsfrågor och sista dagen gav man 
sig på djurskydd och utbildningsfrågor.
Under hela mötet refererade man till
den unika möjligheten att träffas för att

utbyta åsikter om prioriteterna inom
veterinärutbildningen och för att uppnå
enighet rörande ett uppdaterat curricu-
lum på global nivå. Några sådana möj-
ligheter för diskussioner gavs dock inte
eftersom moderatorerna inte såg till att
tidsschemat hölls och det därmed inte
blev tid för frågor eller diskussion.
Kanske med undantag av det utbyte
man kunde ha under kaffepauserna? 

Tidsschemat hölls så dåligt att majori-

Bättre veterinärutbildning för
en säkrare värld?
TEXT: CHRISTINA AROSENIUS OCH KARIN ÖSTENSSON

Tjeerd Jorna, ordförande för världsveterinärorganisationen WVA (World Veterinary Asso-
ciation), var en av de inledande talarna under OIE-mötet.

➤

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  4 • 2010 27

SvT 4 2010 kjells:Layout 1  10-03-14  15.55  Sida 27



teten av deltagarna, inklusive den svenska
delegationen, blev tvungna att åka innan
man kommit fram till de avslutande
”conclusions and recommendations”.
Dessa går dock att hitta på OIEs hem -
sida: www.oie.int. Där säger man att
punkterna kommit till vid gemensamma
diskussioner under mötet, något som inte
helt överensstämmer med sanningen.
Sammanfattningen skrevs på annat håll
under konferensen och några frågor eller
diskussion var det aldrig tal om. Arran -
görerna tog också dålig hänsyn till den
stora mängd representanter för utveck-
lingsländerna som fanns på plats. En
tapper delegat från Bangladesh hoppade
upp med jämna mellanrum och frågade
om deltagarna inte ville veta vilka pro-
blem som fanns i hans del av världen,
men det ville man inte. Föreläsarna var
troligen mer utvalda för att representera
sina organisationer än för att ge en glo-
bal spridning och innehållet i föredragen
var dåligt koordinerat.  

VETERINÄRT NOBELPRIS
Många föredrag var ändå intressanta och
gav bra information om rådande pro-
blem på veterinärsidan vad gäller djur-

hälsa och smittskydd, miljöproblem och
ekonomiska problem globalt. Tyvärr
före kom upprepningar i föredragen
rörande innehåll och siffror och det var
till och med samma bilder på samma ko
under dessa tre dagar. Den tiden hade
bättre kunnat användas för frågor och
diskussioner. 

Under konferensen passade man på att
dela ut ett ”veterinärt Nobelpris”, Penn
Vet World Awards (www.vet.upenn.edu/
world -awards). Priset delas ut av The
University of Pennsylvania School of
Veterinary Medicine och instiftades
2007 tack vare en generös donation från
en familj Hill. Det finns två priser, The
World Leadership in Animal Health
Award och the Penn Vet Student In spi -
ration Award, det sistnämnda avsett
endast för studenter vid den egna sko-
lan. Huvudpriset kan dock gå till vilken
veterinär som helst som gjort något
exceptionellt för veterinärmedicinen och
består av 100 000 US dollar. 

Priset har delats ut en gång tidigare
till generaldirektören för OIE, Bernard
Vallat. Han fick priset 2008 just för sin
”reformation” av OIEs program från
enbart smittsamma sjukdomar till en

bredare syn som även inkluderar djur-
skyddsfrågor och livsmedelssäkerhet. Att
priset delades ut vid denna kongress var
för att ge föregående pristagare möjlig-
het att dela ut det till näste man som
heter Frederick Murphy, virolog från
University of Texas och tidigare direktör
för Center for Disease Control i USA.
Hans bidrag till veterinärmedicinen är
forskning på smittsamma virus, bland
annat ebolavirus, bakgrunden till boken
och filmen ”Hot Zone”.

KUNSKAPSBRIST KAN BLI 
GLOBALT HOT
Vad som fastställdes vid detta möte är
att veterinärerna utgör en globalt viktig
resurs för folkhälsan. De flesta smitt -
samma sjukdomar (61 %) och nya upp-
dykande dito (75 %) är av zoonotisk
karaktär och majoriteten har sitt
ursprung i den vilda faunan. Det nya
konceptet ”One world – One health” är
därför en påtaglig verklighet som veteri-
närer måste vara beredda att möta. Det
kommer också att kräva ett utökat och
bättre framtida samarbete mellan veteri-
närer och läkare för att möta dessa nya
hot. Brister i kunskap och hantering av
sjukdomsutbrott i ett land kan numera
betyda globala hot. Snabba transporter
och ökad rörlighet av människor och
djur ökar riskerna för hastig sjukdoms -
spridning. Veterinärer är ofta den första
försvarslinjen i dessa fall. Man konstate-
rade att utbildningen i många länder i
dagsläget är alltför bristfällig för att
grannländerna ska kunna känna sig
säkra. Flera föredrag underströk vikten
av en gedigen klinisk utbildning och
behovet av god kompetens i sjukdoms-
diagnostik på såväl levande som döda
djur. Det framhölls vidare att det är mer
väsentligt att ställa krav på och utvärdera
”day one skills”, dvs vad den nyutbildade
veterinären faktiskt kan och kan göra, än
på detaljer i utbildningens upplägg och
innehåll. 

På senare år har idisslarna fått mycket
kritik från miljösynpunkt men faktum
är att så många som 630 miljoner män-
niskor är beroende av boskap för sin
överlevnad. I vissa fattigare länder lever
80 procent av befolkningen på just
boskapen och den globala efterfrågan på
mat av animaliskt ursprung ökar snabbt.

28 N U M M E R  4 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Generaldirektören för OIE, Bernard Vallat, fick priset 2008 för sin ”reformation” av OIEs
program från enbart smittsamma sjukdomar till en bredare syn.
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Veterinärerna måste därför bli mer enga-
gerade i boskapsproduktion och före-
byggande hälsovård för dessa djur,
annars finns risken att andra mindre
seriösa grupper tar över jobbet. ”Bar -
fota veterinärer” finns redan på många
håll, inte minst i Sverige.

MINSKAT INTRESSE HOS STUDENTER
Veterinärstudenter måste göras mer
medvetna om de globala aspekterna av
veterinärarbetet, nu är kunskaperna om
beredskap för sjukdomsutbrott och han-
tering av dessa (emergency preparedness
and response) för dåliga. Sveriges utbrott
av bluetongue kan ses som en förvarning
om vad som kan komma att drabba oss
om förändringarna i vädret och den
ökade rörligheten av djur och männi-
skor fortsätter oförändrat. Från OIE ser
man med oro på det minskade intresset
bland veterinärstudenter i västvärlden
för arbete inom denna sektor, samt inom
laboratorie-, diagnostik- och epidemio-
logiområdena. Nu ligger fokus främst på
sällskapsdjuren. 

Behovet av veterinär kompetens inom
övervakning och kontroll av smittsamma
sjukdomar och sjukdomar inom den
vilda faunan kommer sannolikt att öka.
Sedan 1980 har 87 nya smittsamma sjuk-
domar dykt upp, 58 av dessa orsakade av
virus. Prognosen talar om mellan tio och
40 nya fram till 2015. Dessa kan dyka
upp varsomhelst och allt beror på olika
mänskliga aktiviteter. I många av de län-
der där problemen med allvarliga zoono-
ser och andra smittsamma sjukdomar 
är störst har veterinärutbildningen på -
fallande ofta stora brister. Att verka för
en upprustning av veterinär kompetens
just där är kanske därför det mest
väsentliga för att påverka den globala
situationen. Man får hoppas att OIE
visar de delarna av världen större intresse
än vad som av speglades i konferenspro-
grammet i Paris.

OIE SKJUTER ÖVER MÅLET
Att OIE, som för sitt syfte är beroende
av veterinär kompetens, sätter fokus på
veterinärutbildningen och talar om vil-
ken kompetens den måste leda fram till
är bra. Likaså är det bra att organisatio-
nen etablerar en dialog med utbildnings -
anstalterna. Något anmärkningsvärd är

dock OIEs nya ambition att även göra
utbildningens curriculum till sin sak,
vilket organisationen knappast har kom-
petens för. Det ska överlåtas till utbild-
ningsanordnarna. De har nu fått tydliga
indikationer på var fokus bör ligga i
utbildningen för att deras produkter, de
nylegitimerade veterinärerna, ska möta

det globala samhällets mest väsentliga
behov för en bättre djur- och folkhälsa.
Samtidigt har veterinärerna fått goda
tips om vilka specialiserade kompetens -
profiler som efterfrågas mest, om man är
intresserad av spännande jobb på en glo-
bal arena och vill se till att veterinär
kompetens finns där den behövs.  ■
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35 000 i skadestånd till 
veterinärstudent

❘❙❚ Karin Lidegran vägrade acceptera 
SLUs antagningsregler och reste skade-
ståndsanspråk för diskriminering när hon
trots högsta betyg från gymnasiet inte
kom in på den eftertraktade veterinärut-
bildningen 2007. I antagningen användes
så kallad viktad lottning, som gynnade
männen. Nu får hon 35 000 kronor från
universitetet efter förlikning.

Veterinärutbildningen vid SLU hamnade
i fokus förra året när 44 kvinnor stämde
SLU för diskriminering. I höstas slog Svea
hovrätt fast att SLU skulle betala 35 000 i
skadestånd till var och en av dem. Medan
de 44 kvinnorna sökt med högsta möjliga
poäng i folkhögskolebetyget hade Karin
Lidegran maximal poäng från gymnasiet.
Att SLU nu gått med på att betala samma
belopp till Karin Lidegran ska enligt SLUs
chefjurist Lennart Jonsson inte ses som 
ett erkännande av att hon och alla andra
kvinnor i samma situation också diskrimi-
nerats. 

– Vi säger ingenting om principen. Det
här är en pragmatisk lösning. Hon slipper
ta saken till domstol, och vi behöver inte
lägga ned en massa arbete som kostar
mer än det smakar, säger han.

I höstas kom Karin Lidegran till slut in
på veterinärutbildningen i Uppsala. 

Källa: Upsala Nya Tidning den 27 februari. ■

❘ ❙❚ noterat

Betala medlemsavgif-
ten via autogiro

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

kallar härmed till 

Ordinarie Föreningsstämma

Fredagen den 16 april, kl 16.00
på Vildmarkshotellet, Kolmårdens Djurpark

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 26 mars 
via någon av adresserna office@svf.se eller 

Sveriges Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94 Stockholm

Välkommen!

Dagordning:

1. Val av ordförande på stämman
2. Anmälan av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste året
8. Revisorns berättelse
9. Beslut om fastställelse av balans- och resultaträkning

10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter, revisorn och

valberedningens ledamöter
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Verksamhetsberättelse från permanenta utskott
16. Tillsättande och/eller avslutande av permanenta utskott
17. Information om ekonomin nästkommande år
18. Verksamhetsplan för nästkommande år
19. Fastställande av medlemsavgifter
20. Val av valberedning om tre personer, sammankallande för två år, 

övriga för ett år
21. Behandling av inkomna motioner
22. Stadgeändringar
23. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman
24. Stämmans avslutande
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Med anledning 
av veterinärför-
bundets 150-
årsjubileum
vill förbundets
styrelse och
kansli gärna
ha förslag på
kandidater till förbundets hedersut-
märkelser. Utmärkelserna och nomi-
neringsgången presenteras i artikeln.

Sveriges Veterinärförbund fyller 150 år i
år. Det vore därför särskilt roligt om vi
kunde dela ut någon eller några av för-
bundets hedersutmärkelser under året.
Alla medlemmar ombeds härmed tänka
efter ordentligt och skicka in förslag på
kandidater till förbundskansliet. 

Inom Sveriges Veterinärförbund finns
fyra olika hedersutmärkelser: Peter
Hern quists medalj i guld, Peter Hern -
quists medalj i silver, hedersledamot och
ständig medlem. Förbundets medlemmar
nominerar och fullmäktige beslutar om
utdelning. 

Guldmedalj utdelas till förbundsmed-
lem som utfört gärningar som på ett
påtagligt och extraordinärt sätt gynnat
veterinäryrket och/eller kåren. Gär ning -
arna ska ligga utanför den nominerades
ordinarie tjänst, exempelvis bör en fors-
kare som är framgångsrik inom forsk-
ning inte bli föremål för guldmedalj då
han/hon har det som sin arbets uppgift.
Medaljen delas inte ut regelbundet utan
när det kan anses vara motiverat. 

Silvermedalj delas ut till icke för-
bundsmedlem som utfört gärningar som
på ett påtagligt och extraordinärt sätt

gynnat veterinäryrket och/eller kåren.
Medaljen utdelas inte regelbundet utan
när det kan anses vara motiverat.

Till hedersledamot kan utses personer
inom eller utom landet som synnerligen
främjat förbundets syften.

Till ständig medlem, utan rösträtt, kan
utses personer som inte är behöriga att
utöva veterinäryrket i Sverige men står
förbundets verksamhet och strävanden
nära.

TIDIGARE MOTTAGARE AV HEDERS -
UTMÄRKELSER
Förbundets hedersutmärkelser har hit-
tills tilldelats följande personer:

Guldmedaljen
J Vennerholm och G Kjerrulf (1901), 
W Hallander (1905), J Ekelund (1923),

A Tullberg (1924), A Pålman (1926), 
H Magnusson (1928), P Schmidt och 
V Tirén (1930), G Forssell och S Wall
(1933), F Regnér och K Vide (1935), 
J Thygesen (1939), N Frykholm (1944),
L Lavesson (1945), S Brock (1950), 
F Domö (1954), W Hallgren (1956), 
N Lagerlöf (1962), I Christenson (1968),
K Borg, S Hydén, A Johanssen, F Löf -
stedt, N Ringarp och F Sevelius (1975),
G Björkman, H Bergengren, M Ekstam
och E Åkerblom (1979), A Bane (1980),
J-A Hahn (1981), Ivar Dyrendahl, Ernst
Pålsson och Sture A Nilsson (1984),
Sten Hedner (1985), Bror Andersson och
Ingemar Settergren (1987), Karl-Erik
Dolk och Sven Ullberg (1988), Sven-
Erik Sjöstrand (1998), Börje Gustafsson
(2002), Nils-Olov Hellgren (2002),
Gustaf Björck (2004).

Guldmedalj utdelas till förbundsmedlem som utfört gärningar som på ett påtagligt och 
extraordinärt sätt gynnat veterinäryrket och/eller kåren.
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➤ Silvermedaljen
J Ekelund (1901), O Sandström (1905),
B Carlström och A Hjärre (1931), 
O Carléns och E Henricsson (1932), 

N Lagerlöf och E Åkerblom (1934), 
I Christenson (1935), L Rambe (1938),
F Lehnert (1939), W Hallgren och 
S Hoflund (1940), G Nohrman (1941),
K Eriksson och K A Hermansson
(1943), J Modig och I Sandberg 
(1944), S Rubarth (1947), I Alström, 
K Lilleengren, N Obel och G Wramby
(1948), S Dyrendahl, O Garm, H Hed -
ström, N Lannek och E Sandberg (1949),
S Svensson, H Persson, E Ås brink och 
H Brattgård (1976), Inga Hellberg och
Herder Olsson (1979), Sune Lindh
(1992), Mårten Carlsson (1994), Inga-
Carin Enström (1996), Astrid Hamring
och Barbro Hellgren (2002).

Hedersledamöter
Statsrådet m m Eric Holmqvist (1971),
f generalsekretær Svein Kvaløy, Oslo
(1994), f länsveterinären Herbert Lund -
ström (2002).

Ständiga ledamöter
Professorn Lennart Krook (1966), pro-
fessorn Kurt Erne (1972), bibliotekarien
Per-Ola Räf (1978).

SÅ NOMINERAR DU
Som medlem har du när som helst möj-
lighet att nominera personer som du
anser förtjänar någon av dessa utmärkel-
ser. Nomineringar ska åtföljas av en
vederhäftig motivering med en preci -
serad beskrivning av vad personen har
gjort som motiverar den hedersutmär-
kelse du åsyftar. Om din nominering 
ska hinna behandlas på fullmäktige
2010 måste den vara förbundskansliet
tillhanda senast den 1 maj på adress:
Sveriges Vete  rinärförbund, Box 12 709,
112 94 Stockholm.

PER CARLSSON

kanslichef, SVF
Medaljens baksida, lika hedrande som dess
framsida. 

Kungliga pris till veterinärer

❘❙❚ Veterinär Sofia Boqvist, tidigare
anställd vid SVA men numera vid avdel-
ningen för bakteriologi och livsmedels -
säkerhet, SLU, tilldelades den 28 januari
Kungl. Skogs- och Lantbruksakade miens
(KSLAs) belöning för föredömliga insatser
inom forskningsinformation. Priset delades
ut av kung Carl XVI Gustaf i samband

med KSLAs årliga högtidssammankomst. 
I motiveringen skriver akademien att 
Sofia Boqvist tilldelades priset för sin 
förtroende skapande information om 
zoonoser. Hon nominerades av SVS hus-
djurssektion, som bland annat konstaterar
att Sofia Boqvist ”vinner åhörarnas fulla
uppmärksamhet med sin förmåga att
skapa kontakt, vare sig åhörarskaran
består av halländska mjölkbönder eller
internationellt ansedda forskare”.

Under samma högtidssammankomst
belönades också veterinär Arvid Uggla
med akademiens A W Bergsten-pris. 
Uggla fick priset för att han ”förutom
egen resultatrik parasitologiforskning
också framgångsrikt verkat som förste
dekanus för den nybildade fakulteten för
veterinärmedicin och husdjursvetenskap
vid SLU”.  ■

Arbetsmiljön inom djur-
sjukvården inspekteras

❘❙❚ Under vintern och våren inspekterar
Arbetsmiljöverket, Inspektion Mitt, 
arbets miljön inom veterinärverksamhet,
skrev verket i ett pressmeddelande den 
24 februari. Området sysselsätter cirka
4 000 veterinärer, sköterskor och djur-

sjukvår dare. Tre fjärdedelar är kvinnor. 
Medan anmälda arbetsskador minskat

inom flertalet sektorer under senare år, 
är utvecklingen inom djursjukvården den
motsatta. Störst andel skador inrappor -
teras för kvinnor i åldern 25–34 år. Två
tredjedelar av olyckorna orsakas av
angrepp från hundar, katter, hästar och
nötboskap. Huvuddelen av arbetssjuk -
domarna beror på belastningsfaktorer.
Exponering för kemiska och biologiska
ämnen står för 15 procent och lika
många, 15 procent, har sin grund i 
psykosociala arbetsförhållanden. 

Tillsynen omfattar veterinärstationer,
djursjukhus och kliniker i följande län:
Stockholm, Uppsala, Gotland, Söder man -
land, Östergötland, Örebro, Värmland och
Västmanland. 

Vid cirka 100 arbetsställen kommer
inspektörerna att kontrollera om det finns
ett fungerande systematiskt arbetsmiljö -
arbete för kartläggning och bedömning 
av risker. Därutöver undersöks hur arbets-
givare tillsammans med arbetstagare 
förebygger riskerna inom ett antal pro -
blem områden.

Mer information finns på Arbetsmiljö -
verkets temasidor om djur på webben,
www.av.se.  ■

❘ ❙❚ noterat

Spara tid och pengar 
med välslipade verktyg!

Slipning saxar och skär 70:-

Oster A5 & skär - 1392:-
Köp nu! Bonus värda 205:-

Ange annons!

www.lyckliga.nu
Lyckliga Fåret Skärsliperi

Prästavägen 254, 263 91 Höganäs
042-722 83
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Ansvaret för läkemedel till djur
delas av tre myndigheter: Läkeme -
dels verket, Livsmedelsverket och
Jordbruksverket. Avsikten med 
artikeln är att förklara de regler
som gäller för läkemedel till djur
och besvara en del av de frågor
som uppkommer för veterinärerna.
Texten är översiktlig men genom
länkar kan mer information fås 
på varje myndighets webbplats.
Personlig kontakt med handläg -
garna på myndigheterna är också
välkommen.

MYNDIGHETERNAS ANSVAR FÖR
LÄKEMEDEL TILL DJUR
Läkemedelsverket  
Läkemedelsverket ansvarar för godkän-
nande av nya veterinärmedicinska läke-
medel. Detta innefattar värdering av
läkemedlens kvalitet, effekt, säkerheten
för djuret, användaren, miljön och fast-
ställande av karenstid. Karenstiderna ska
säkerställa livsmedelssäkerheten vid
användning enligt godkänt djurslag,
administreringssätt, dos och berednings-
form. Information om nya läkemedel
kan sökas i de produktresuméer och de
monografier som publiceras på Läke -
medelsverkets webbplats. För läkemedel
som godkänts centralt för hela EU pub-
liceras en sammanfattning av ansökan –
en så kallad European Public Assessment
Report (EPAR) – på den Europeiska läke-
 medelsmyndighetens (EMAs) hemsida.

Läkemedelsverket ansvarar också för
säkerhetsuppföljningen under hela den
tid ett läkemedel är registrerat. Grunden
för att värdera säkerheten är biverk-
ningsrapporter från praktiserande veteri-
närer. Det är helt avgörande för säker-
hetsuppföljningen att Läkemedelsverket
får in dessa rapporter, gärna on-line via
Läkemedelsverkets webbplats www.lake-
medelsverket.se.

Verket ansvarar också för bestämmel-
ser om handel med läkemedel och han-
te rar bland annat ansökningar om han-
delstillstånd för dem som vill starta ett
apotek.

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket ansvarar för livsme-
delssäkerhet då läkemedel används
enligt kaskadprincipen. Det omfattar
an vändning av ett veterinärmedicinskt
läkemedel till annat djurslag, annan dos
eller administreringsväg än den godkända,
eller vid användning av läkemedel eller
annan produkt som inte är godkända för
användning till djur. Reglerna framgår
av föreskriften LIVSFS 2009:3 (H65)
och en del av dessa presenteras senare 
i artikeln. Livsmedelsverket bedömer
också karenstider för biocider vid
användning till livsmedelsproducerande

Läkemedel till djur – hur får de 
användas?

➤

FREDRIK HULTÉN, leg veterinär, klinisk utredare, HENRIK HOLST, leg veterinär, klinisk utredare, 
BITTE ASPENSTRÖM-FAGERLUND, toxikolog, VIVEKA LARSSON, leg veterinär, 

KINFE GIRMA, VMD, veterinärinspektör och ELISABETH MUSTONEN, leg veterinär, veterinärinspektör*

Läkemedelsverket ansvarar för godkännande av nya veterinärmedicinska läkemedel,
inklusive fastställande av karenstid. 
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djur (t ex myggmedel och spendopp-
ningsmedel). Kontrollen av läkemedels-
rester i livsmedel sker vid Livsme dels ver -
ket. I restsubstanskontrollen över vakas
förekomst av rester av godkända veteri-
närmedicinska läkemedel och förbjudna
substanser (bland annat hormoner, till -
växtbefrämjande medel och substanser
upptagna i tabell 2 till Kom mis sionens
förordning (EU) nr 37/2010). 

Jordbruksverket
Jordbruksverket ansvarar för bestämmel-
ser som reglerar användningen av läke-
medel till djur. Användningen styrs av
föreskriften om läkemedel och läkeme-
delsanvändning (D9, som är en sam-
manslagning av tidigare C22, C15 och
C16). I denna anger Jordbruksverket
också villkor eller förbud mot använd-
ning av vissa substanser vid behandling
av djur och kompletterar på så vis
Kommissionens förordning (EU) nr
37/2010 där det i tabell 2 anges sådana
substanser som inte får användas till 
livs medelsproducerande djur.

KASKADPRINCIPEN
För att möjliggöra nödvändig läkeme-
delsbehandling av ett sjukt djur när det
saknas godkänt veterinärmedicinskt
läke medel för det aktuella tillståndet,
kan annat läkemedel användas enligt

den så kallade kaskadprincipen. Detta
får enligt reglerna ske i undantagsfall för
att undvika att det berörda djuret vållas
otillbörligt lidande. Användningen sker
på veterinärens ansvar. I första hand ska
ett veterinärmedicinskt läkemedel då
väljas som är godkänt i Sverige för ett
annat djurslag eller för ett annat tillstånd
hos samma djurslag. I andra hand kan
ett godkänt humanmedicinskt läkemedel
eller ett veterinärmedicinskt läkemedel
som finns godkänt i annan EU-stat
användas (se vidare information om
licensansökan). I sista hand kan en ex
tempore-beredning användas.

Vid kaskadanvändning till livsmedels -
producerande djur ska en karenstid
anges för det behandlade djuret. Det
innebär att ett MRL-värde måste finnas
för något djurslag, dock inte nödvän-
digt vis det djurslag som ska behandlas
(se rubriken ”Karenstider vid kaskadan-
vändning”)

KARENSTIDER
Godkända veterinärmedicinska 
läkemedel
För att skydda konsumenten mot skad-
liga läkemedelsrester i mat fastställs
karenstider för alla läkemedel som ska
användas till livsmedelsproducerande
djur. Baserat på den aktiva substansens
farmakologiska, toxikologiska och even-

tuellt mikrobiologiska egenskaper be räk-
nas det acceptabla dagliga intaget för
människa (ADI). Utifrån detta värde
fastställs gränsvärden (maximum residue
limits, MRL) för halter i olika vävnader
(muskel, fett/hud, njure, lever, mjölk,
ägg och honung). Genom att studera
tiden det tar från det att läkemedlet getts
till dess att koncentrationen i vävnaderna
är lägre än MRL kan en karenstid fast-
ställas. För en del substanser kan ett
ADI och MRL inte fastställas på grund
av substansernas toxikologiska eller andra
egenskaper. De får då inte heller använ-
das till livsmedelsproducerande djur.
Andra substanser bedöms inte ut göra
någon risk för människa och MRL
behöver då inte heller fastställas vid den
användning som bedömningen gjorts
på, t ex endast ickelakterande djur. 

MRL-värden anges i Kommissionens
förordning (EU) 37/2010 som nyligen
ändrats från att lista substanser i fyra
olika bilagor till att istället omfatta två
tabeller: tillåtna respektive förbjudna
substanser.

Läkemedelsverket eller Kommissio -
nen beslutar om karenstid för nya god-
kända veterinärmedicinska läkemedel.
MRL-värden föreslås av EMA och fast-
ställs av EU-kommissionen. Aktuella
karenstider för samtliga läkemedel god-
kända för användning till livsmedels -

➤

Kaskadprincipen reglerar nödvändig läkemedelsbehandling av ett sjukt djur när det saknas godkänt veterinärmedicinskt läkemedel för
det aktuella tillståndet. Flödesschema för kaskadprincipen enligt den europeiska veterinärfederationen FVE. VMP = veterinary medicinal
product. 
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producerande djur finns tillgänglig på
Läkemedelsverkets webbplats. Den an -
givna karenstiden för ett visst djurslag
gäller för den dos, det doseringsintervall,
den administreringsväg och den behand-
lingstid som godkänts.

Karenstider vid ”kaskadanvändning”
Livsmedelsverket ansvarar för regel-
verket avseende karenstider då läkeme-
del används enligt kaskadprincipen. En
karenstid på minst 28 dygn för slakt och
minst sju dygn för mjölk och ägg ska
tillämpas vid eventuell användning av
veterinärmedicinska läkemedel som inte
har en godkänd karenstid för djurslaget,
behandlingssättet och dosen ifråga samt
för humanläkemedel och ex-tempore-
beredningar. En förutsättning är att den
aktiva substansen finns med i tabell 1
över tillåtna substanser (har MRL-värde
eller har bedömts inte kräva MRL-
värde) i Kommissionens förordning (EU)
37/2010. Om en längre karenstid än 28
dygn (slakt) respektive sju dygn (mjölk
och ägg) finns för preparatet ska den
karenstiden tillämpas. Om dosen ökas
på ett godkänt veterinärmedicinskt läke-
medel ska karenstiden förlängas i pro-
portion till dosökningen och den längsta

karenstiden ska anges om flera preparat
kombineras. 

Ex tempore-beredningar
Enligt vad som redan beskrivits ska
karenstiden vara minst 28 dygn för slakt
och minst sju dygn för mjölk och ägg
vid ex tempore-beredningar (H65). 

Licensläkemedel
För att kunna bevilja licens för läkeme-
del avsett till livsmedelsproducerande
djur måste en karenstid kunna fastställas
och en förutsättning för detta är att den
ingående aktiva substansen finns med 
i tabell 1 över tillåtna substanser i den 
så kallade MRL-förordningen (EU)
37/2010. Läkemedelsverket anger vilken
karenstid som ska gälla för läkemedlet
och detta meddelas i samband med att
licensen beviljas.

Substanser listade på ”Hästlistan”
För en häst som behandlas med en pro-
dukt innehållande en substans som finns
listad i ”hästlistan” ska minst sex måna-
ders karenstid tillämpas. 

LICENSFÖRSKRIVNING
Licens innebär att ett apotek beviljas till-

stånd att sälja ett läkemedel, trots att det
inte är godkänt för försäljning i Sverige.
Den veterinär som vill förskriva ett
licensläkemedel lämnar en licensmoti-
vering till apoteket som skickar motive -
ringen tillsammans med en ansökan till
Läkemedelsverket för bedömning. Efter
apoteksomregleringen blir licensen knu-
ten till ett visst apoteksföretag och läke-
medlet måste därför hämtas ut från apo-
tek som hör till det aktuella företaget.
Blankett för licensmotivering hittar man
på Läkemedelsverkets webbplats (sök-
 väg: Hälso- och Sjukvård/Förskrivning/
Licens). 

Licensförskrivning av icke godkända
läkemedel kan medges om behovet av
läkemedel inte kan tillgodoses genom 
i Sverige godkänt veterinärmedicinskt
läkemedel. Finns ett godkänt alternativ
för det aktuella tillståndet ska det i nor-
malfallet användas eftersom detta har
genomgått en omfattande prövning vid
godkännandet där medlets säkerhet och
effekt styrkts på vetenskaplig grund. För
att möjliggöra en riktig bedömning av
en licensansökan är det viktigt att den
sökande veterinären lämnar en utförlig
motivering till varför inte ett godkänt
veterinärmedicinskt läkemedel kan
användas. Generellt gäller att rent prak-
tiska eller ekonomiska fördelar normalt
inte bedöms vara tillräckliga för att
bevilja licens, inte heller en förmodat
gynnsammare biverkningsprofil eller
bättre effekt. Företaget som har det god-
kända läkemedlet har lagt stora resurser
på effekt- och säkerhetsstudier och beta-
lar en årsavgift för att ha kvar godkän-
nandet. Om licenser beviljas i ökande
omfattning kan det leda till att det god-
kända läkemedlet avregistreras och till-
gången på godkända veterinärmedicinska
läkemedel i stort riskerar att på sikt
minska. 

Notera att användning av licensläke-
medel i mycket högre grad sker på den
förskrivande veterinärens ansvar efter-
som dessa inte granskats avseende effekt
och säkerhet på samma sätt som ett av
Läkemedelsverket godkänt läkemedel.

”SEXMÅNADERSLISTAN FÖR HÄST”
Den Europeiska kommissionen har
gjort bedömningen att antalet godkända
läkemedel för livsmedelsproducerande ➤

En karenstid på minst 28 dygn för slakt och minst sju dygn för mjölk och ägg ska till -
lämpas vid användning av veterinärmedicinska läkemedel som inte har annan godkänd
karenstid. En förutsättning är att den aktiva substansen har MRL-värde eller bedömts
inte kräva MRL-värde.
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djur minskar. För att tillgodose hästar-
nas behov av sådan läkemedelsbehand-
ling som bedöms oundgänglig utan att
hästen ska behöva ges livslång karenstid,

fastställde Kommissionen en lista över
”väsentliga substanser” som får användas
för behandling av häst trots att MRL-
värde inte fastställts (EG nr 1950/2006).

En förutsättning för användning av
läkemedel som innehåller dessa substan-
ser är att inget godkänt läkemedel för
häst som kan ge lika gott resultat finns
tillgängligt. Behandlingen ska skrivas in
i hästpasset och en karenstid på minst
sex månader tillämpas. 

Listan fastställdes i december 2006.
Avsikten är att listans innehåll ska kunna
ändras om det anses motiverat. Förslag
på nya substanser att infoga i listan kan
komma från praktiserande veterinärer i
något EU-land och förutsättningen för
införande prövas av EMA.

VILKA LÄKEMEDEL SKA 
ANTECKNAS I HÄSTPASSET?
När veterinären behandlar med ett läke-
medel som är godkänt för häst i Sverige
eller när veterinären behandlar enligt
kaskadprincipen ska han/hon alltid upp-
lysa djurägaren om karenstiden och
eventuellt om läkemedelsfri tid inför
tävling (D8). Veterinären ska dock inte
skriva något i hästpasset i dessa fall.

För läkemedel på den så kallade sex-
månaderslistan (saknar MRL) ska veteri-
nären däremot skriva in behandlingen i
passet i avsnitt IX del III. 

Om veterinären behandlar med ett

➤

För att möjliggöra oundgänglig läkemedelsbehandling utan att hästen ges livslång karens-
tid, fastställde Kommissionen en lista över ”väsentliga substanser”. Dessa får användas för
behandling av häst trots att MRL-värde saknas.

Ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på
ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver
en samtals partner när livet känns komplicerat. Vi lyssnar

och ger stöd efter bästa förmåga till kolleger med personliga
problem med anknytning till yrket eller som av annan anledning
sviktar socialt, psykiskt eller fysiskt.

Syftet med det Kollegiala Nätverket är att veterinärer enkelt
och snabbt ska kunna få stöd av en medmänniska som sam-
 tidigt är väl förtrogen med veterinärens livsvillkor. Anledningen

till att ta kontakt kan till exempel vara ohälsa, stress, privata
problem och kriser, utbrändhet, mobbing, hot eller anmälan till
Veterinära Ansvarsnämnden för felbehandling.

Sveriges Veterinärförbund har initierat verksamheten och stöd-
 jer nätverket med återkommande utbildning. Nätverket är till-
gängligt för alla veterinärer i Sverige oavsett medlemskap eller
inte i förbundet. Du väljer själv bland de kolle ger som valt att
vara samtalspartner och som är listade nedan. Naturligtvis garan-
 teras du sekretess och du kan också välja att vara anonym.

KOLLEGIALT NÄTVERK
veterinärer stödjer veterinärer

Nätverkets medlemmar:
Namn Ort Telefon Fax E-post
Sten Berggren Trosa 0156–136 84 0156–132 34 –
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com

Ilmars Dreimanis Laholm 0430–600 72, 070 –399 69 67 – ilmars.dreimanis@dv.sjv.se
Florin Gurban-Marcu Höör 0413–290 49, 073–349 79 98 – florin.gurban@telia.com

Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@telia.com
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – hebbe@gotanet.se

SvT 4 2010 kjells:Layout 1  10-03-14  15.55  Sida 36



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  4 • 2010 37

läkemedel som inte är godkänt för djur
och inte finns i MRL-förordningen eller
sexmånaderslistan ska avsnitt IX del II i
passet fyllas i och avsnitt IX del III ska
göras ogiltigt. 

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER
Medicintekniska produkter innefattar
en mängd produkter som används för
att diagnostisera och behandla sjukdom,
t ex sprutor, kanyler, plåster, bandage,
narkos- och ultraljudsutrustning. Till -
verkarna har själva ansvaret för att sådana
produkter uppfyller gällande krav och
en grundförutsättning är att de inte får

uppnå sin verkan med farmakologiska,
immunologiska eller metaboliska medel,
med undantag för om en farmakologiskt
aktiv substans ingår som stöd till utrust-
ningen (t ex läkemedel i stentar (rörfor-
made metallnät för kärlkirurgi)).

Tillverkaren verifierar att produkten
uppfyller alla krav, bland annat på säker-
het och kvalitet, genom att CE-märka
den. Läkemedelsverket ansvarar för
mark nadstillsynen av medicintekniska
produkter. Lagstiftningen omfattar bara
produkter som är avsedda att användas
för människor och det finns därmed
inget ”medicintekniskt regelverk” för

produkter avsedda för djur. Medicin -
tekniska produkter kan användas till
djur förutsatt att användningen är fören-
lig med annan lagstiftning som reglerar
behandling och hantering av djur. En
medicinteknisk produkt skulle dock
kunna bedömas vara ett läkemedel om
den marknadsförs för användning på
djur. Enligt läkemedelslagens definition
av läkemedel avgörs en sådan bedöm-
ning både av produktens innehåll och
syfte. En produkt som bedöms vara ett
läkemedel måste godkännas som läke-
medel för att få säljas. Om någon vill
klargöra om en viss produkt ska bedö-
mas vara ett läkemedel eller en medicin-
teknisk produkt kan Läkemedelsverket
tillfrågas. Det är då viktigt att skicka
med såväl information om själva pro-
dukten och dess egenskaper som sälja-
rens information om dess användning. 

LÄNKTIPS
Läkemedelsverket har på sin hemsida
www.lakemedelsverket.se lagt upp en
samling länkar som en hjälp för prakti-
serande veterinärer att hitta relevant
information om gällande regler för
användning av läkemedel åt djur i
Sverige. Samma länksamling kan man
hitta på veterinärförbundets hemsida
www.svf.se under rubriken ”länkar”. Där
finns t ex direkta ingångar till aktuella
MRL-regler, instruktioner för licens -
ansökan, blankett för biverkningsrap-
portering, den fullständiga ”Hästlistan”,
Jordbruksverkets handbok i läkemedels -
användning till djur, monografier för
godkända veterinärmedicinska läkeme-
del m m.

FREDRIK HULTÉN, leg veterinär, klinisk 
utredare, docent, Läkemedelsverket, Box 26, 
751 03 Uppsala.
HENRIK HOLST, leg veterinär, klinisk utredare,
docent, Läkemedelsverket, Box 26, 
751 03 Uppsala.
BITTE ASPENSTRÖM-FAGERLUND, toxikolog,
Toxikologiska enheten, Livsmedelsverket, 
Box 622, 751 26 Uppsala.
VIVEKA LARSSON, leg veterinär, Regel -
avdelningen, Livsmedelsverket, Box 622, 
751 26 Uppsala.
KINFE GIRMA, VMD, veterinärinspektör,
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. 
ELISABETH MUSTONEN, leg veterinär, 
veterinärinspektör, Jordbruksverket, 
551 82 Jönköping. 

Vanliga frågor

Penicillin till hund och katt

”Bakterieodling och resistensundersökning visar att jag kan använda penicillin
till hunden/katten, med det finns inget godkänt penicillinpreparat till dessa
djurslag. Måste jag använda ett godkänt veterinärläkemedel, trots att det 
har ett bredare spektrum än nödvändigt, eller kan jag tillämpa kaskaden och
använda ett humanläkemedel?”

Jordbruksverket svarar: I de fall veterinären säkert vet att djuret har en infektion
med en bakterie som är känslig för penicillin kan humanpreparat förskrivas.
Det är lämpligt för att minimera risken för bakterieresistens.

Licensansökan

”Jag har genom ett apotek lämnat in en ansökan om att få tillgång till prepa -
ratet X avsett för behandling av ledinflammation hos häst. Jag har bifogat en
vetenskaplig artikel där effekten utvärderats och jag har beskrivit erfarenheten
från kolleger i andra länder som stöder att detta är effektivare än preparatet Y
som finns i Sverige. Läkemedelsverket har inte tillstyrkt ansökan. Varför?”

Jordbruksverket svarar: Det finns ett godkänt preparat Y i Sverige avsett för det
aktuella sjukdomstillståndet. Hänvisning till en publicerad undersökning och
kollegernas uppfattning att preparat X har bättre effekt bedöms i regel inte
som tillräckligt skäl för att bevilja licensen. Det kan hända att veterinärer upp-
fattar kraven för att få en licens beviljad som höga men risken är annars att 
licensläkemedel på sikt konkurrerar ut godkända läkemedel.

Användning till annan än godkänd indikation

”Jag vill använda ett godkänt veterinärmedicinskt läkemedel avsett för ett 
livsmedelsproducerande djur för att behandla ett annat lidande än det som 
är godkänt. Vilken karenstid ska jag använda?”

Jordbruksverket svarar: Om behandlingen gäller samma djurslag som prepa -
ratet är godkänt för och samma dos, administreringssätt och behandlingstid
används så gäller den karenstid som redan finns för preparatet.
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Nils Lagerlöf var under sin levnad
utan tvekan Sveriges internationellt
mest kände veterinär (Figur 1). Hans
doktorsavhandling kom att utgöra
basen för nästan all kommande
forskning rörande sambandet 
mellan sperman, testikelhistologin
och fertiliteten hos såväl husdjur
som människa. Under hans tid som
institutionschef utvecklades vid
Veterinärhögskolan i Stockholm ett
centrum för forskning och undervis-
ning inom husdjursreproduktionen
som attraherade kolleger från när
och fjärran.

BAKGRUND
Det var först i början av 1900-talet som
man inom veterinärmedicinen på allvar
började intressera sig för sterilitet och
fruktsamhetsproblem hos våra husdjur.
En av de första som mer ingående stu  de-
rade sterilitet hos nötkreatur var schwei-
zaren Zschokke (16). Han kom fram 
till att både tjuren och kon orsakar ute-
bliven dräktighet. Dansken Albrecht sen
(1) ansåg emellertid att sterilitet hos tjur
är mycket ovanlig. Eftersom Albrechtsen
hade ett stort inflytande inom denna
gren av veterinärmedicinen (8) bidrog
hans inställning till att man ända fram
till 1920-talet underskattade handjurets
roll från sterilitetssynpunkt.

Harry Stålfors, Lagerlöfs företrädare
som professor och chef för institutionen
för obstetrik och gynekologi vid Vete ri -
närhögskolan i Stockholm, var emeller-
tid tidigt medveten om handjurets roll

vid fruktsamhetsproblem. Redan 1912
beskrev han i Svensk Veterinärtidskrift
olika orsaker till impotens och sterilitet
hos tjur (11). Han återkom sedan i tal
såväl som i skrift till att man måste 
beakta handjuret vid fruktsamhetspro-
blem. Amerikanen WL Williams, an -
ställd vid veterinärfakulteten vid univer-
sitetet i Cornell, publicerade 1921 den
första upplagan av sin lärobok ”Diseases
of the genital organs of domestic ani-
mals” (13). Han intresserade sig tidigt
för sterilitetsproblemet hos nötkreatur
och var den förste veterinären i Amerika,
som började behandla hondjur för steri-

litet. Hans son WW Williams (Williams
junior) gick i faderns fotspår och utveck-
lade laboratoriemetoder för bedömning
av spermiernas morfologi. Han beskrev
bland annat en ny färgningsmetod 
för tjurspermier, känd under namnet
Williams metod. Med ledning av sper-
miemorfologin försökte han bedöma ett
handjurs fertilitet (14, 15).

Vid tredje Nordiska Veterinärmötet i
Stockholm 1928 framhöll både Stålfors
(12) och dansken Folmer Nielsen (3) i
sina föredrag vikten av att störningarna 
i tjurens könsfunktioner borde bli före-
mål för mera ingående undersökningar.
Stålfors nämnde vidare i sitt föredrag att
försäkrade ungtjurar, som visat sig vara
sterila utan att man kunnat påvisa någon
sjuklig förändring, ibland ledde till 
rätts tvister mellan köpare och säljare.
Veterinärhögskolans lärarkollegium om -
bads ofta att avge utlåtande i sådana fall.

LAGERLÖFS ÄNDRING AV 
FORSKNINGSOMRÅDE  
Nils Lagerlöf, som var laborator vid
Stålfors institution, genomförde under
åren 1924–1928 omfattande studier
över bukorganens topografi hos nötkrea -
tur. Det framgår av skrivelser och proto-
koll från Veterinärhögskolans styrelse
och lärarkollegium att han ansökte om
och beviljades medel för bland annat
inköp av kor till dessa undersökningar. 
I brev till sina föräldrar skriver han vid
ett tillfälle ”Jag håller på att såga kalvar
till min undersökning”. I ett annat brev
skriver han ”Den ko jag nu håller på
med dödades och formalinfixerades i
mitten av december” (1926). I ett pro-
tokoll, fört vid Veterinärhögskolans sty-

Nils Lagerlöf – grundaren av
specialiteten husdjursandrologi

➤

STIG EINARSSON, VMD, professor emeritus* 

FIGUR 1. Professor Nils Lagerlöf i sin krafts
dagar.
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relse den 4 oktober 1929, framgår att
Lagerlöf beviljats medel för att på engel -
ska publicera ett manuskript med titeln
”En undersökning av bukorganens
topografi hos nöt jämte några kliniska
observationer och anmärkningar i
anslutning därtill”. Manuskriptet publi-
cerades i Skandinavisk Veterinärtidskrift
samma år och omfattade drygt 110
tryckta sidor (5). Året därpå utgavs
samma arbete i bokform på tyska (6).  

Man kan fundera över varför dessa
undersökningar inte framlades i en dok-
torsavhandling. Undertecknad har för-
sökt finna någon förklaring till detta
genom att gå igenom Lagerlöfs och
hustrun Margits inbördes korrespon-
dens under 1920- och 1930-talen samt
deras korrespondens med Nils föräldrar,
Anna och Magnus Lagerlöf samt Nils
korrespondens med brodern Magnus
Lagerlöf (förvarade i Kungl Biblioteket,
Stockholm). I ett brev från Margit
Lager löf till svärmodern Anna Lagerlöf
(20 juli 1929) skriver hon att hon hjälpt
Nils med ”kollationering av avhand -
lingen”. Här använder hon ordet av -

handling på nämnda manuskript, vilket
kan tyda på att avsikten varit att Lagerlöf
skulle disputera på arbetet. Då man idag
läser skriften framgår det att det är en
mycket omfattande studie, men också
att det till stora delar är en deskriptiv
studie. Lagerlöf beskriver de olika orga-
nens och de fyra magarnas läge i förhål-
lande till varandra i bukhålan hos kalvar,
samt hos inte dräktiga såväl som hos
dräktiga kor. Bedömde man att arbetet
kanske inte skulle godkännas vid en offi-
ciell disputation vid Karolinska Insti -
tutet (KI)? Ingenting i den privata kor-
respondensen ger något säkert svar.

I ett senare brev till brodern (10
november 1932), då Nils Lagerlöf under-
sökt spermier och testikelhistopatologi
hos tjur under tre år (sedan september
1929) skriver han: ”Jag knogar på för
fullt. Ska ha mina papper färdiga för de
sakkunniga någon gång på vårsidan eller
sommaren. Får då se om jag får mitt
arbete så bra att jag kan disputera. När
man är outsider och kommer med ett
arbete till en främmande institution
ställs nog på sätt och vis större fordringar

än för de egna”. Här framskymtar att en
doktorsavhandling som skulle framläg-
gas vid KI måste hålla hög vetenskaplig
klass, i synnerhet om disputanden kom
från en annan högskola. 

Lagerlöf disputerade emellertid fram-
gångsrikt 1934 vid KI på sina under -
sökningar på tjur (Figur 2). Doktors av -
hand lingen bidrog till att placera honom
i främsta ledet bland forskare inom 
husdjursreproduktionsområdet. Sett ur
dagens perspektiv var det sålunda ett
klokt beslut av Lagerlöf att specialisera
sig på och disputera på tjurens frukt-
samhetsproblem och då speciellt sper -
miernas morfologi och deras relation till
testikelhistopatologin.

LAGERLÖFS STUDIERESA 
TILL AMERIKA
Enkla undersökningar av sperman hade
genomförts på män såväl som på hus-
djur i flera länder inklusive Sverige
under lång tid. Spermiernas rörelseför-
måga sattes som förnämsta, om inte
enda värdemätare på fruktsamheten.
Denna bedömningsgrund var allmänt
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FIGUR 2. Nils Lagerlöf disputerade på Karolinska Institutet den 8 maj 1934. Efter den framgångsrika disputationen intogs middag på 
Hasselbacken. Fotot visar några av middagsgästerna, i främsta raden ses Margit och Nils Lagerlöf samt Lagerlöfs företrädare Harry Stålfors
(med ordnar på bröstet).
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vedertagen av både läkare och veterinä-
rer ända fram till 1920-talet. Då på -
visade den amerikanske veterinären
Williams junior att man hos ”minder-
värdig sperma” ofta påträffade vissa form -
förändringar av spermiehuvudet, som
kunde ses i färgade preparat vid mycket
stark förstoring (14, 15). 

Avsikten med Lagerlöfs resa till Ame -
rika 1930 var att studera sterilitet hos
tjur, speciellt de laboratoriemetoder som
Williams junior utvecklat vid Cornells
universitet. Dessa metoder användes för
att bedöma de enskilda spermiernas
morfologi och deras relation till fertilite-
ten. Under sina tre månaders vistelse i
Nordamerika hann Lagerlöf också skaffa
sig värdefull information om veterinär -
utbildningen och veterinärernas arbets-
sätt, framför allt i stora nötkreatursbe-
sättningar. 

Han skriver i sin reseberättelse (7)
bland annat: ”Den veterinära utbild-
ningen är underlägsen den som lämnas
vid Europas bästa vete rinärhögskolor,
åtminstone vid den i Stockholm. Enligt 
min uppfattning ger Veterinär hög skolan
i Stockholm eleverna den bästa indivi-
duella undervisningen”.

Det profylaktiska arbetet var väl
utvecklat i vissa stater i Nord amerika
och man hade framgångsrika bekämp-
ningsprogram mot såväl tuberkulos som
brucellos. Williams senior (hedersleda-
mot i Svenska Veterinärläkareföreningen
sedan 1922) ansåg att de flesta sjukliga
rubbningarna i könsorganen orsakats av
infektioner av ena eller andra slaget.
Hans arbete gick därför ut på att genom
förebyggande åtgärder förhindra upp-
komsten av in fektioner. Enligt Lagerlöf
var Williams senior den förste som
grundligt studerade tjuren som smitt -
spri dare och den roll tjuren spelar för
steriliteten i en besättning. 

NEDSATT FRUKTSAMHET HOS
SVENSKA AVELSTJURAR
Då Lagerlöf startade sina tjurundersök-
ningar fanns inga publicerade uppgifter,
nationellt eller internationellt, över hur
stor andel av avelstjurarna som kasserats
på grund av nedsatt fruktsamhet. Därför
började han med att noggrant studera
årsrapporterna från Sveriges samtliga
tjurföreningar för perioden 1928–1932.

Lagerlöf upprättade ett register över tju-
rarnas tjänstgöringstider, antal kor de
betjänat per år, åldern då de avgått ur
tjänst och utslagsorsaker. Han fann med
ledning av denna statistik att ca 24 pro-
cent av totalt 2 300 registrerade avelstju-
rar hade avförts på grund av nedsatt
fruktsamhet.

LAGERLÖFS DOKTORSAVHANDLING
Lagerlöf disputerade vid KI 1934. I
dagstidningarna benämndes disputatio-
nen skämtsamt som en ”tjurfäktning på
KI”. Fakultetsopponent var docent John
Naeslund. Avhandlingen, som var för-
fattad på tyska, omfattade 254 tryckta
sidor samt 30 sidor med mikrofotografier
av spermier och histopatologiska prepa-
rat av testiklar (9). Avhandlingen är upp  -
delad i nio kapitel. 

I kapitel I ges en allmän litteratur -
översikt över sterilitet hos tjur. Kapitel
II–V kan läsas som självständiga delar be-
ten på så sätt att vart och ett innehåller
en litteraturöversikt samt redovisning

och diskussion av hans egna undersök-
ningsresultat. I kapitel II redovisas den
undersökning han genomfört rörande
utslagsorsaker hos svenska avelstjurar.
Kapitel III omfattar drygt 100 sidor och
här redovisar författaren vilka metoder
han använt vid den kliniska undersök-
ningen, spermasamlingen och sperma -
undersökningen. Lager löf var den förste
som bestämde spermie kon cen trationen i
ejaku lerad sperma hos tjur. Han använ-
de sig av Bürkers hämocytometer och
färgade spermierna med metylenblått för
att lättare identifiera dem under mikro-
sko pet. För att få ett referensma terial
bestämde han spermiekoncentrationen
från drygt 100 normala tjurar. Han
undersökte noggrant olika färgnings -
metoder för att bedöma spermiernas
morfologi och kom fram till att
Williams juniors metod var överlägsen
för att detaljstudera spermiehuvudet.
Spermierna fär gades rödvioletta med
karbol fuchsin-eosin och som kontrast-
färgning användes metylenblått. 
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FIGUR 3. Skämtteckning av Nils Lagerlöf. Man får intrycket att tjuren också vill ha ett ord
med i laget. Okänt när teckningen gjorts.
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Även färgintensiteten i olika delar av
spermiehuvudet användes som ett mått
på spermiens funktion. Med denna färg-

ningsmetod undersökte Lagerlöf sperma -
bilden hos 100 normala tjurar och 150
tjurar med nedsatt eller upphörd be frukt-

ningsförmåga (Figur 3). Hans hustru
Margit Lagerlöf gjorde biometriska
undersökningar av spermierna. Hon
mätte spermiehuvudets längd hos 75
tjurar med varierande fertilitet – ett
mycket tidskrävande arbete (Figur 4).
Från de tjurar som stod uppstallade på
Veterinärhögskolan samlades sperma -
prover under längre eller kortare tid för
att studera hur spermabilden förändra-
des över tiden. I kapitel IV, som omfattar
60 sidor, beskrivs det histopatologiska
utseendet vid olika testikelstörningar
och i kapitel V redovisas och diskuteras
de experimentellt framkallade testikel-
förändringarna. 

Lagerlöf var den förste som genom
sina grundläggande studier kunde påvisa
att det finns ett klart samband mellan
spermabilden och de histopatologiska
för ändringarna i testiklarna hos tjur.
Hans grundläggande pionjärarbete kom
att utgöra basen för nästan all kommande
forskning rörande sambandet mellan
sperman, testikelhistologin och fertilite-
ten hos såväl husdjur som människa (2).

SAMVERKAN MED ANDRA FORSKARE
Av förordet till doktorsavhandlingen
framgår att Lagerlöf konsulterade och
fick goda råd av olika experter. Bland
annat nämner han professor Palmgren,
anatomiska och histologiska institutio-
nen, professor Hjärre, patologisk-ana -
to miska institutionen och laborator
Hedström, SVA. Att rådgöra och samar-
beta med forskare vid andra institutio-
ner inom såväl som utanför den egna
högskolan/fakulteten har alltsedan dess
varit mer regel än undantag för forskare
inom husdjursreproduktionsområdet.
Ett lagarbete mellan specialister inom
olika områden ger både djup och bredd
i forskningen.

FÖRSÄKRINGSSTATISTIK
Dåvarande Skandinaviska Kreatursför -
säkringsbolaget införde redan 1928 en så
kallad fullständig försäkring för avelstju-
rar, vilken omfattade olika former av
nedsatt fruktsamhet. Dåvarande rektorn
vid Veterinärhögskolan, Gerhard Forsell,
var tillika överveterinär i försäkrings -
bolaget. Han kan också ha uppmuntrat
Lagerlöf att påbörja undersökningar
över orsakerna till nedsatt fruktsamhet
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FIGUR 4. Margit och Nils Lagerlöf arm i arm i en paus vid 4:e Nordiska Veterinärmötet i 
Helsingfors 1933. Margit Lagerlöf var ett oerhört stöd för sin make även i det professio-
nella arbetet.

FIGUR 5. Nils Lagerlöf i sitt tjänsterum innan en ändamålsenlig institutionsbyggnad kunde
invigas 1945. Tjänsterummet var gemensamt för professorn och laboratorn.
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alternativt sterilitet hos tjur. Tack vare
Forsells engagemang fick Lagerlöf till-
gång till ett bra undersökningsmaterial.

Tjurarna stallades ofta upp på Vete ri när -
högskolans kirurgiska klinik eftersom
dåvarande institutionen för obste trik

och bujatrik saknade tjurplatser i sin till
omfånget blygsamma stationärklinik.   

Lagerlöf fick tillfälle att följa tjurarna
med klinisk undersökning och sperma -
provtagning ibland under flera månader.
Var det inte praktiskt möjligt att trans-
portera in tjurarna till Veterinärhög -
skolan tog intresserade veterinärkolleger
ute i landet spermaprover, som skickades
in till Lagerlöf. Då tjuren sedan slaktats
skickades könsorganen till Lagerlöf för
undersökning.

SPERMALABORATORIET 
BYGGDES UPP
Då Lagerlöf tillträdde befattningen som
professor och institutionschef var insti-
tutionens lokaler, utrustning och ekono-
miska resurser mycket begränsade (Figur
5). Med sin idérikedom och handlings -
kraft satte han omedelbart igång med
planering och projektering av en ny ända-
målsenlig institutionsbyggnad. Rege -
ringen tog 1939 beslut om att en sådan
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FIGUR 6. I den nya institutionsbyggnaden fanns bland annat ett modernt spermalabora -
torium. Bilden visar professor Nils Lagerlöf tillsammans med sina laboratorieassistenter.

FIGUR 7. I samband med en mottagning med anledning av att Nils Lagerlöf gick i pension togs detta foto på trappan till den nya institu-
tionsbyggnaden. I främre raden står bland andra Allan Bane, Margit Lagerlöf (med blommor) och Nils Lagerlöf. Längst till höger i andra
raden står Ingegerd Bane och Ingemar Settergren.
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skulle uppföras. På grund av andra
världskriget försenades byggnationen,
men 1945 kunde Lagerlöf flytta in i en
för den tiden modern institutionsbygg-
nad. Den nya byggnaden togs i bruk
samma år som Veterinärhögskolan firade
30-årsminnet av att det tidigare Vete ri -
närinstitutet fått högskolestatus. Sam ti -
digt anordnades den första promotionen
av veterinärmedicine doktorer. Tid skrif -
ten Försök och Forskning (4) hade en
intervju med Lagerlöf i samband med
invigningen av den nya institutions -
byggnaden. I intervjun säger han bland
annat: ”Ett nytt modernt spermalabora-
torium (Figur 6) och ett forskningslabo-
ratorium för konstgjord sädesöverföring
ingår i institutionens förstklassiga ut -
rustning”. Han säger vidare: ”Forskning
av ofruktsamhet hos handjur kommer
att fortsätta med fortlöpande under -
sökningar av spermaprover från tjurar,
hingstar och galtar med nedsatt befrukt-
ningsförmåga. Efter slakt eller kastration
blir könsorganen föremål för patologisk-
anatomiska undersökningar och många
värdefulla iakttagelser över orsaken kan
därvid göras”. 

Det blev Allan Persson (senare namn-
byte till Bane), som under de första åren
kom att bedriva forskning rörande sper-
miernas fysiologi, särskilt med hänsyn
till den artificiella inseminationen. Ut -
vecklingen av spermalaboratoriet från
dess första början redovisades i ett före-
drag som Lagerlöf höll vid Nordiska
Veterinärmötet 1962 (10).

INTERNATIONELLT CENTRUM FÖR
HUSDJURSREPRODUKTION
Efter den nya institutionens tillkomst
kunde Lagerlöf intensifiera forskningen
inte bara på handjursområdet utan 
inom hela reproduktionsområdet. Många
inter nationella reproduktionsforskare
be  sökte under årens lopp hans institu-

tion. Några av dem kom som gästfors-
kare under kortare eller längre tid.
Institutionen utvecklades tillsammans
med forskare vid andra institutioner, som
bedrev forskning inom reproduktions -
området, till ett internationellt välkänt
reproduktionscentrum. Bland ut ländska
forskarstuderande som doktorerade
inom handjursområdet under Lagerlöfs
tid som institutionschef kan nämnas
Robert Brian Holcombe (England) och
Mohammed Abdel-Raouf (Egypten)
och bland svenska veterinärer kan näm-
nas Allan Bane, Odd Knudsen och Carl
Axel Hultnäs. Dessutom framlades ett
flertal doktorsavhandlingar av utländska
forskarstuderande som behandlade hon-
djurssidan: Otto Garm (Norge), Ralph
Moberg (Finland), Hugh Boyd (Skott -
land) och Erkki Rajakoski (Finland).
Nils Lagerlöf pensionerades 1962 och
efterträddes av Allan Bane (Figur 7).
Lagerlöf fortsatte emellertid med sina
internationella FAO/SIDA-kurser ända
tills han plötsligt avled 1970, endast 75
år gammal.

TACK
Ett stort tack riktas till Nils dotter
Margareta Lagerlöf-Holst och hennes son
Henrik Holst, dels för att jag fått tillstånd
att publicera fotografier ur privat samling,
dels för värdefulla synpunkter på manu-
skriptet. Vidare framförs ett tack till Börje
Gustafsson, USA, för att ha läst och gett
kommentarer till manuskriptet.
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Under våren planerar Jordbruks -
verket att införa djurskyddsdeklara-
tioner inom svensk grisproduktion.
Genom dessa får veterinären ett
stöd att bedöma djurskyddet i
besättningen. För att få bästa resul-
tat arbetar Jordbruksverket tillsam-
mans med veterinärer, lantbrukare
och djurskyddskontrollanter i en
grupp som ska testa deklarationerna
i grisbesättningar. Arbete pågår
också med att ta fram vägledningar
och planera utbildning bland annat
för veterinärer som ska använda
djurskyddsdeklarationerna.

Införandet av djurskyddsdeklarationer
har påskyndats av den stora mediala
uppmärksamheten och debatten kring
den svenska grisproduktionen som star-
tade under hösten 2009. De bilder som
då visades upp ger inte någon hel eller
rättvisande bild av grisproduktionen i
Sverige, men det går inte att blunda för
att oacceptabla missförhållanden visats
upp. Ansvaret för djurskyddet i besätt-
ningarna ligger på den enskilde djurhål-
laren, men det är viktigt att näringarna
och samhället också gemensamt arbetar
för att förbättra djurskyddet.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD
Djurskyddsdeklarationen är tänkt att
fungera som ett komplement till näring-
arnas och samhällets samlade djurskydds -
arbete. Djurhållaren är fortfarande
ansvarig för djurskyddet i besättningen
och länsstyrelsen ansvarar fortfarande för
den offentliga kontrollen. Djurskydds -
dekla ra tionen blir ett nytt verktyg där
besättningsveterinärernas kompetens och

kunskaper om besättningarna tas tillvara
för att hjälpa djurhållaren.

Länsstyrelserna ska i sina djurskydds -
kontroller arbeta riskbaserat. Djurskydds-
deklarationerna länkas samman med
länsstyrelsernas kontrollarbete genom
att risken för djurskyddsproblem rim -

ligen borde bedömas vara lägre i de be -
sättningar som omfattas av djurskydds -
deklarationer

Minimerad administration
Jordbruksverket är angeläget om att göra
systemet så enkelt som möjligt och hålla
nere administrationen. Tanken är att
veterinären ska fylla i en djurskydds -
deklaration i samband med de regel-
bundna hälsogenomgångarna som i nor-
malfallet ska göras var femte vecka i
besättningar med villkorad läkemedels-
behandling. Hälsoläget i besättningen är
starkt kopplat till djurmiljön och andra
kritiska faktorer från djurskyddssyn-
punkt. Dessa faktorer är därför även 
viktiga i strävan att hålla nere använd-
ningen av läkemedel. Besättningsveteri -
nären bedömer redan i dag djurskyddet
i besättningarna men djurskyddsdekla-
rationen ger ett bättre stöd för dessa
bedömningar. 

Veterinären ska skicka in djurskydds-
deklarationen till länsstyrelsen varje
gång som avtal om villkorad läkemedels-
behandling sluts. Om djurskyddet i
besättningen uppvisar sådana brister att
villkorad läkemedelsbehandling inte kan
tillåtas eller ska upphöra, ska veterinären
meddela det till länsstyrelsen och bifoga
djurskyddsdeklarationen till rapporten.
Till dess att förhållandena i besättningen
förbättrats så att den villkorade läke -
medelsbehandlingen kan återupptas är
djurägaren hänvisad till tätare besätt-
ningsbesök för veterinär rådgivning och
hälso- och sjukvård.

VAD INNEHÅLLER DJURSKYDDS-
DEKLARATIONEN?
Djurskyddsdeklarationen innehåller ob -
servationspunkter där veterinären ska göra
en bedömning av om grundläggande
djurskyddsregler efterlevs i besättningen.
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Djurskyddsdeklarationer viktiga i
det förebyggande djurhälsoarbetet

➤

Leif Denneberg och Björn Dahlén konstate-
rar att djurskyddsdeklarationen blir ett
nytt verktyg där besättningsveterinärernas
kom  petens tas tillvara för att hjälpa djur-
hållaren.
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Exempel på sådana observationspunkter
kan vara hantering av sjuka eller skadade
djur, boxhygien och ströanvändning.

HANDLINGSPLAN 
Steg 1 – Förslag till utformning
Jordbruksverket arbetar i samråd med
veterinärer och näringen fram förslag till
en ny föreskrift som anger hur systemet
med djurskyddsdeklarationer ska fungera.
Utgångspunkten är att skapa ett system
som förbättrar djurskyddet utan att
skapa någon onödig administration.
Föreskriften kommer att gå ut på remiss
och eventuellt justeras efter att synpunk-
ter kommit in.

Steg 2 – Test i grisbesättningar
För att säkra att djurskyddsdeklaratio-
nen blir effektiv och med rätt detalje -
ringsnivå har en arbetsgrupp bildats
mellan Jordbruksverket, veterinärer, lant-
brukare och djurskyddskontrollanter.
Arbetsgruppen kommer bland annat att
vara ute i grisbesättningar för att testa
deklarationerna i fält och finjustera dem
innan de träder i kraft och börjar använ-
das av veterinärerna.

Steg 3 – Vägledningar och utbild-
ning
Parallellt med arbetet med föreskrifter
och tester av djurskyddsdeklarationerna
i fält arbetar Jordbruksverket fram väg-
ledningar. Verket planerar tillsammans
med Nationellt centrum för djurvälfärd
vid SLU utbildningar för veterinärer och
för länsstyrelserna under våren. 

Steg 4 – Djurskyddsdeklarationer
införs
Tidsplanen är att systemet med djur-
skyddsdeklarationer ska träda i kraft den
1 april. Det finns alltid en viss osäkerhet
i tidsplanerna när man arbetar fram nya
regler. För den senaste informationen
om läget i arbetet med djurskyddsdekla-
rationerna hänvisas till SJVs webbplats
www.jordbruksverket.se.

Steg 5 – Djurskyddsdeklarationer
för andra djurslag
Jordbruksverket har för avsikt att senare
under 2010 införa systemet med djur-
skyddsdeklarationer även för besättningar
med nötkreatur och får.

BIDRAR TILL ETT STARKT DJUR-
SKYDD
Genom djurskyddsdeklarationerna tas
veterinärernas kompetens till vara och
veterinärerna får ett bra stöd för att göra
bedömningar av djurskyddet i besätt-
ningarna. Genom att deklarationerna
testas i fält säkrar vi att nivån blir rätt
och att de fungerar bra att arbeta efter.
Djurskydd och djurhälsa är starkt kopp-
lade till varandra och det finns en strä-
van att minska antibiotikaanvändningen.
Därför är djurskyddsdeklarationen ett
bra bidrag till ett förbättrat djurskydd
och till att bibehålla det goda svenska
resistensläget.

LEIF DENNEBERG

chefveterinär Jordbruksverket
BJÖRN DAHLÉN

djurskyddschef Jordbruksverket
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Arbetsgruppen kommer att vara ute i grisbesättningar för att testa djurskyddsdeklaratio-
nerna i fält. 

Världens vackraste ord:
i morgon.
Tack vare framgångsrik forskning överlever i dag mer än hälften av alla 
människor i Sverige som drabbas av cancer. Med mer forskning kan vi 
rädda ännu fler i framtiden. Ge en gåva enkelt på cancerfonden.se

Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?

020-59 59 59 | Plusgiro 90 1986-0
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Debatten för och mot djurkiroprak-
tik fortsätter i SVT. Här lämnar 
Lucie Havelka ett genmäle till
Ragnvi Ekström Kjellins tidigare
inlägg i frågan. Eftersom argu -
ment från båda sidor har framförts
i flera nummer av tidningen, kom-
mer redaktionen från och med nu
att vara selektiv i publicering av
debatt inlägg i denna fråga.

Ragnvi Ekström Kjellins presentation
och tolkning av fakta innehåller motstri-
diga och sakligt felaktiga argument. I
SVT nr 14/09 påstår Ragnvi t ex följande:
”Jag finner det högst osannolikt att man
med manuell kraft skulle kunna påverka
leder i ryggen på en häst”. Haussler och
medarbetare har på häst demonstrerat
att vertebra med kringliggande struktu-
rer förflyttar sig väsentligt under manuell
kiropraktisk justering (12). Vidare hän-
visar Ragnvi till en studie som visade att
”den kraft som behövs för att rubba en
kota ur sitt läge, motsvarar kraften för att
frakturera ryggraden” (3). Detta har abso-
lut ingen relation till kiropraktik, men
ger ändå Ragnvi anledning till att påstå
att kiropraktiken både är overksam och
skadlig på samma gång.

I SVT 1/10 kommenterar Ragnvi stu-
dien av Sullivan, Hill och Haussler (14)
som jämför effekten av fenylbutazon,

massage och kiropraktik på häst. Studien
visar en statistiskt signifikant förbättring
i den kiropraktikbehandlade gruppen
jämfört med den fenylbutazonbehandlade
gruppen. Den medicinska behandlingen
visade inte någon signifikant förändrad
smärtreaktion. Detta är helt motsatt de
slutsatser som Ragnvi Ekström Kjellin
framför, då hon i SVT 1/10 uppger att
det enbart blivit ”mycket små effekter”.
Att rycka citat ur dess rätta sammanhang
och missbruka dem till ensidig och

missvisande argumentation är varken
objektivt eller vetenskapligt.

KIROPRAKTIK PÅ KLASSEN 
DÄGGDJUR
Som bekant finns det inga grundläggande
neuroanatomiska skillnader mellan
människan och de övriga däggdjuren.
Basal grundläggande forskning i neuro-
anatomi och neurofysiologi är utifrån
detta faktum utförd på både djur och
människor. Validiteten av mina referenser
kan därför inte ifrågasättas i förhållande
till förståelsen av vilka mekanismer man
har undersökt i samband med kiropraktik
och neuroanatomi. Ragnvis kritik avslöjar
däremot att hon inte är tillräckligt insatt
i ämnet för att förstå de neuroanatomiska
processer, som ligger bakom de kiro-
praktiska diagnos- och behandlingsprin-
ciperna. 

Det är beklagligt att Ragnvi, som
legitimerad veterinär, kan påstå att orga-
nen klarar sig ”utmärkt” utan spinal
innervering (SVT 14/09). Ragnvis på -
stående strider direkt emot allmänna
anatomiska kunskaper om det autonoma
nervsystemet (5, 7). Vid misstanke om
diskbråck är det i den kliniska verksam-
heten t ex en väsentlig frågeställning, så
väl diagnostiskt som prognostiskt, om
patienten kan kissa. Detta då innerva-
tionen av bland annat urinblåsan är
direkt spinal. 

DJURSKYDD FRAMFÖR ALLT
Rubrikens uppmaning är vi förhopp-
ningsvis alla överens om. Men Ragnvi

Långt från gammal övertro till
verkligheten

❘❙❚ replik

replik

Hunden Teddy njuter av kiropraktiskt
återbesök. Om behandlingen hade skadat
och förvärrat smärtan hade djuren dragit
sig undan, vilket inte är fallet. Djuren
trycker själv emot och deltar aktivt i
behandlingen. 
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Ekström Kjellin har missförstått bety-
delsen av djurskydd i frågan om veteri-
när kiropraktik. Om veterinärer inte kan
erbjuda djuren en god kiropraktisk
behandling kommer resultatet att bli
djur med smärttillstånd som vi inte kan
avhjälpa. De svenska djurägarna kom-
mer då att vända sig till den stora mas-
san av alternativbehandlare vilka saknar
god kunskap i såväl veterinärmedicin
som djurkiropraktik. Det innebär att
djurskyddet riskeras både ur medicinsk
och kiropraktisk synvinkel. Just därför
måste vi veterinärer kunna erbjuda
denna behandlingsform. Kiropraktik är
inte ett alternativ till veterinärmedicin
utan ett viktigt komplement, vilket det
har varit inom humanmedicinen i åra -
tal (1).  

FORSKNING UTFÖRD PÅ 
KIROPRAKTIK PÅ HÄST
På hästsidan har det visats att hyperto-
niska muskler uppnår normal tonus vid
specifik manuell terapi. Detta är verifierat
vid elektromyelografisk mätning. I den
kiropraktikbehandlade gruppen blev
muskelaktiviteten statistiskt signifikant
ändrad närmare det normala i förhållande
till den obehandlade kontrollgruppen
(15). En undersökning av tio travhästar
före och efter kiropraktisk behandling
visade ökad symmetri vid rörligheten av
bäcken samt en normalisering av ryggens
position (8). Även långsiktigt går vissa
former av asymmetrier i ryggraden och
asymmetriska rörelser att avhjälpa med
kiropraktisk behandling (6). 

Haussler har undersökt effekten av
kiropraktik på rörligheten av ryggraden
hos häst samt ryggradens tolerans för
flexion efter kiropraktisk behandling.
Studien visade att både mobiliteten och
toleransen för rörelse ökades efter den
kiropraktiska behandlingen (11). Den
klassiska behandlingsmetoden för rygg-
smärtor hos häst har länge varit medici-
nering med smärtstillande preparat och
vila, alternativt medicinering och mins-
kad belastning. Om inte detta hjälpt efter
ett antal behandlingar döms hästen ut.
Studien som jämför den smärtstillande
effekten av fenylbutazon, massage och
kiropraktik (14) visar att den kiroprak-
tiska undersökningen och behandlingen
öppnar nya möjligheter för dessa patien-

ter. Samma resultat har även visats på
människor (9).

FASTNA INTE I FORNTIDEN
Ragnvi Ekström Kjellin presenterar till-
sammans med sina få medkritiker en
inställning som redan är årtionden
föråldrad. Det finns bra vetenskapliga
studier som beskriver patofysiologin
bakom ryggsmärta och effekten av kiro-
praktisk behandling (2, 4). Det faktum
att Ragnvi inte har hunnit läsa dem eller
förstått innebörden är inte detsamma
som att de inte existerar. De legitimerade
kiropraktorerna i Sverige är godkända av
Socialstyrelsen, de amerikanskt legitime-
rade bland annat av American College
of Surgeons (1) och internationellt är
kiro praktiken erkänd som legitimerad
pro  fession av WHO (16). Privata sjuk -
vårds  försäkringar i Sverige ersätter
behandlingar hos kiropraktor. På samma
sätt har det blivit allt vanligare att de
olika landstingen tecknar vårdavtal med
legitimerade kiropraktorer. På veterinär-
högskolan i Danmark diskuteras det nu
att integrera akupunktur och kiroprak-
tik i grundutbildningen av de veterinär-
studerande. En veterinärkiropraktor till-
ser skolans patienter vid behov och
Dansk Selskab vedrørende Veterinær
Kiro praktik är en naturlig del av Den
Danske Dyrlægeforening. 

Vi behöver en mer nyancerad och sak-
kunnig syn på vetenskapen inom ämnet
djurkiropraktik än den statiska syn på
nervsystemet som Ragnvi Ekström Kjellin
presenterar. Modern kunskap om neuro-
logi och kiropraktik innebär en förståelse
av komplexiteten och den dynamiska
aktiviteten i nervsystemet med dess plas-
ticitet. Denna nya kunskap ger möjlig-
het att diagnostisera och behandla det
som medicinen tidigare ansett som ej
behandlingsbart. 

”If we disallow ourselves to consider
and test a theory, then we are restraining
analysis of thought and generation of
knowledge ... Therefore, instead of fearing
theories, we should embrace them” (13).
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Veterinär Charlotte Silverlås, insti -
tutionen för kliniska vetenskaper,
SLU, försvarade den 19 februari sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln ”Crypto -
sporidium infection in dairy cattle:
prevalence, species distribution and
associated management factors”.
Opponent var professor Merle
Olson, Faculty of Medicine,
University of Calgary, Kanada.

Kryptosporidier är vanligt förekom-
mande protozoer i svenska mjölkbesätt-
ningar. Arten Cryptosporidium parvum
är zoonotisk och kan infektera och ge
diarré hos kalvar och människor. Hos
nötkreatur påträffas även arterna C bovis,
C ryanae och C andersoni, som är vanli-
gare hos äldre djur men inte orsakar
symtom.

I Sverige har kryptosporidier påvisats
i kalvdiarréprover sedan 1980-talet,
men det har inte varit känt hur vanlig
infektionen är eller vilka arter som före-
kommer. Charlotte Silverlås har i sitt
avhandlingsarbete undersökt detta. Hon
hittade kryptosporidier i 68 av 69 under-
sökta mjölkbesättningar, hos 56 procent
av kalvarna, 31 procent av ungdjuren och
nio procent av korna. Alla fyra krypto -
sporidiearter som är vanliga i utländska
studier fanns också i de svenska mjölk-
besättningarna.

Det var större risk för hög förekomst
av kryptosporidier i mjölkbesättningarna
och hos enskilda kalvar, om kalvar och
ungdjur vistades nära varandra och om

ungdjuren inte flyttades gruppvis.
Det visade sig också att kor i ekolo-

giska besättningar löpte större risk att vara
infekterade. Då vare sig desinfektion eller
läkemedel avdödar parasiten, kan fyndet
inte förklaras av att man använder
mindre sådana substanser i ekologiska
besättningar. Orsaken kan vara att ekolo-
giska kor provtogs närmare kalvning, en
period då man misstänker att infektio-
nen är lättare att påvisa hos kor. Samma
samband har dock visats för kalvar i en
dansk studie, och därför pågår en ny
studie vid SLU för att jämföra skötsel -
rutiner och kryptosporidier i ekologiska
och konventionella besättningar.

Avhandlingen visade
vidare att om kalven fick
stanna hos kon i minst
tolv timmar efter födseln
minskade risken för infek-
tion. Det beror sannolikt
på att det dröjer längre
innan kalven utsätts för
ett högt smittryck bland
de andra kalvarna.

Desinfektionsmedel är
overksamma mot krypto -
sporidier och noggrann
rengöring är ett måste för
att minska smittrycket.
Des infektion kan därför
sannolikt bidra till diarré-
problem om man förlitar
sig på dess verkan och inte
har bra rengöringsrutiner.

I avhandlingen jämför-
des också andra kliniska
studier om substansen
halo  fu ginon, som ingår i
läkemedel mot kalvkryp-
to  sporidios. Före byg ga n de
användning gav färre kal-

var med infektion/diarré under behand-
lingstiden, men när behandlingen avslu-
tats ökade andelen kalvar med infektion/
diarré i behandlade grupper och kunde
bli högre än i obehandlade grupper.
Halofuginon bör därför endast använ-
das under en kort period i besättningar
med stora problem och tillsammans
med förändrade skötselrutiner, vilket i
sig kan minska smittrycket. Exempel på
bra skötselrutiner är kontroll av rå -
mjölkskvalitén, att kalven får i sig till-
räckligt med råmjölk, att sjuka kalvar
isoleras för att undvika smittspridning
och att inte kalvar av olika åldrar blan-
das.  ■

Förekomst av kryptosporidier
hos mjölkkor och kalvar

disputationer

Charlotte Silverlås har kartlagt förekomsten av kryptospori-
dier hos svenska mjölkkor och kalvar.
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Djurskyddsregler vid trans-
porter förbättras

❘❙❚ Från 1 april börjar nya regler gälla för
transporter av djur inom Sverige. För -
ändringarna är främst förtydliganden och
förenklingar av regler som redan finns,
men nytt är bland annat högre krav på
temperaturregleringen för fjäderfä och
gris och regler för struts.

– Transporter är ofta stressande för 
djuren. Därför är det viktigt att anpassa
transporterna till deras behov. Vi hoppas
att förenklingarna som vi har gjort också
ska underlätta för dem som transporterar
djur, så att det blir lättare att följa reglerna,
säger djurskyddschef Björn Dahlén. 

Djurskyddet under transport blir för-
stärkt på flera sätt. Det blir till exempel
tydligare regler för när djur inte kan anses
klara en transport, med tanke på deras
hälsa. Helt nya regler är högre krav på
temperaturmätning för fjäderfä, eftersom
temperaturen kan variera i olika delar av
fordonet. För grisar införs krav på att även
vuxna djur ska ha mekanisk ventilation vid
hög utomhustemperatur, något som i dag
bara gäller smågrisar. I föreskriften läggs
det också till regler för strutsfåglar, efter-
som det inte funnits särskilda regler för
det djurslaget tidigare.

Källa: pressmeddelande från Jordbruksverket
den 23 februari. ■

❘ ❙❚ noterat

Ny adress? 
Ny e-post? 

Ny arbetsgivare? 
Nytt namn?

Meddela oss på förbundskansliet
om du flyttat, bytt arbete, bytt
namn eller fått ny e-postadress.

Ring eller skriv till 
Sveriges Veterinärförbund, 

Box 12 709, 112 94 Stockholm, 
tel: 08-545 558 20, 
fax: 545 558 39, 

e-post: office@svf.se

PROGRAM

Fredag 28 maj. Individuella aktiviteter (Lessebo) enligt separat förslag.
Inkvartering Hotell Björkängen, Kosta, i moderna rum med frukost.

Vårt dygnspris 495:- per person i dubbelrum, 850:- i enkelrum.

Bokas enskilt senast fredag 7 maj. Tel 0478-50000.

Lördag 29 maj. Frukost. Individuella aktiviteter enligt separat förslag.
15.30 Samling i Hotell Björkängen.
15.40 Transport till glasbruket med minitåget ”Pysen”.
16.00 Välkomstdrink och guidning i hyttan. Den internationellt välkände 

glaskonstnären Göran Wärff visar och berättar om sina unika verk 
för oss.

17.30 ”Hyttsill-supé” med många tillbehör: sill stekt i hyttans värme m.m.
Glasblåsningsdemonstration. Tillfälle till egen blåsning (”fiasko”).
Berättelser och musik. Återresa med ”Pysen”.

Rabatterat pris per person för hela utflyktspaketet: 385:-

Söndag 30 maj. Frukost. Avresa och individuella utflykter enligt separat
förslag. E.m. Inkvartering på 4-stjärniga Halltorps Gästgiveri med känt
gourmetkök, söder om Borgholm:
15.00 Välkomst-”afternoon tea” med bakverk, t.o.m. 16.30.
17.00 SÄV årsmöte med drink och smakbit (gäller alla deltagare)
18.30 Fem(sex)-rätters gourmet-festmiddag.

Subventionerat och för oss rabatterat paketpris för Halltorp inkl. logi och
allt övrigt enligt ovan: 1175:- per person i dubbelrum, 1475:- i enkelrum.

Bokas enskilt senast fredag 30 april. Tel 0485–85000.

Måndag 31 maj. Frukostbuffé. Avresa.  
11.00 Besök på Ventling uppfödning (kyckling), Kastlösa. Info om företa-

gets program för djuromsorg, hygien och smittskydd samt säker-
hetsplanering.

13.00 Besök på Guldfågeln (fjäderfäslakteri) i Mörbylånga. 
Info om Guldfågelns program för djurtransporter, slakteri- och 
produkthygien samt konsumentsäkerhet. 
Extern expert informerar om aktuella skydds- och bekämpnings-
åtgärder mot dagens stigande Salmonella- och Campylobacter-
tryck.
Lunch på Guldfågeln. Avslutning på vårmötet.

Även icke medlemmar är välkomna till vårmötesprogrammet.

Genom välvilliga bidrag och vänlig medverkan stannar deltagaravgiften
på 300:- för medlem och 400:- för icke medlem. 

Inbetalas i förväg till SÄV:s plusgiro 422897-9.

Mera detaljinfo om måltider, förslag till utflykter m.m. samt anmälan
senast 17 maj till KG Linderholm, Alviksvägen 133, 16762 Bromma, 
tel 08-800500, fax 08-264647.

Obs! Missa inte individuella rumsbokningar enligt ovan!

SÄLLSKAPET ÄLDRE VETERINÄRER, SÄV

Årsmöte och vårmöte (28) 29-31 maj 2010
Glasriket – Kalmar – Öland
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Två djurägare anmälde veterinär 
AA för felbehandling av en katt.
Veterinären medgav att han sanno-
likt ställt fel diagnos men bestred
att han gjort några fel för övrigt. 

DJURÄGARNAS ANFÖRANDE
Den 17 oktober var ägarnas katt pigg
som vanligt under större delen av dagen.
Efter kl 20.00 började den kräkas.
Katten kräktes fyra gånger, verkade slö
och var inte intresserad av mat eller
dryck. Ägarna trodde då att katten hade
ätit något olämpligt. Under natten kräk-
tes katten ytterligare fyra gånger, då mest
galla och slem. 

Den 18 oktober låg katten mest stilla
och fortsatte att kräkas. Efter att ägarna
konstaterat att katten hade en kropps-
temperatur på 40,2 grader kontaktade de
jourhavande veterinär och fick besked
om att de borde komma in med katten
omedelbart, vilket de också gjorde.

När de kom till veterinärstationen
fick de träffa veterinär AA som informe-
rade dem om att katten borde sövas för
att han skulle kunna undersöka om
något hade fastnat i svalget. Vid under-
sökningen av halsen såg AA en rodnad
men inget främmande föremål. AA
ansåg därför att det rörde sig om en hals-
infektion. När katten var sövd frågade
veterinären om ägarna önskade att kat-
ten kastrerades samtidigt. Ägarna ifråga-
satte om det var lämpligt att utföra
kastration då katten hade en infektion
men fick veta att infektionen inte skulle
innebära ett problem eftersom katten
skulle få medicin mot detta och att det

vore bra att genomföra kastrationen då
katten var sövd. 

Efter att katten kastrerats blev ägarna
tillfrågade om de ville att den skulle få
en uppvakningsspruta. De avböjde detta
eftersom de skulle åka en bit med katten
i bilen för att hämta ut den medicin som
AA förskrivit. Det var bra om katten sov
då och inte behövde ha ont av kastratio-
nen. AA skrev ut Amimox, 0,6 ml mor-
gon och kväll i sju dagar. Veterinären
uppgav att det kunde hända att katten
kräktes några dagar innan den sedan
blev bättre och att det var normalt att
den sov i en till två timmar. Katten
kunde få vätska samma dag men ägarna
skulle vänta med att ge den mat till
dagen därpå. De var oroliga för att katten
skulle bli uttorkad men AA ansåg inte
att det fanns några tecken på uttork-
ning. Katten började röra på sig samma
kväll cirka kl 20.00 men ramlade omkull
och sov sedan hela natten.

Den 19 oktober fick katten Amimox i
enlighet med vad som förskrivits. Två
timmar senare kräktes den två gånger.
Katten var fortfarande vinglig och
kunde knappt gå. Ägarna kontaktade
därför AA igen och fick veta att det var
normalt att katten kräktes. Ägarna frågade
också om det var normalt att katter sov
så länge som deras katt hade gjort och
fick veta att detta var normalt. AA lug-
nade dem med att det inte var någon
fara med katten utan att den skulle bli
pigg snart igen. Veterinären sa bara att
kattens beteende lät normalt och att det
gick bra att avvakta ytterligare. Ägarna
avvaktade därför lite till men tyckte att
katten blev sämre och verkade plågas
mer. Katten hade då börjat rycka, sparka
och skrika, framför allt vid beröring. De
kontaktade därför AA ytterligare en

gång eftersom de var oroliga att katten
skulle bli uttorkad och dess krafter börja
tryta. De berättade för AA att katten
inte ens orkade resa sig upp. Veterinären
menade att ägarna skulle komma in med
katten påföljande dags morgon. Om
katten blev sämre kunde de ta den direkt
till närmaste djursjukhus så slapp de åka
till honom bara för att bli remitterade
vidare. Ägarna fick inte uppfattningen
att AA rekommenderade att de skulle
åka in till djursjukhuset meddetsamma
utan endast att detta kunde bli aktuellt
om katten blev sämre.

Efter samtalet med AA kontaktade
ägarna direkt närmaste djursjukhus
eftersom de ansåg att katten mådde till-
räckligt dåligt som det var. De gav sig
direkt iväg med katten, vars kroppstem-
peratur då var 36,2 grader. Det är dock
tio mil till djursjukhuset från ägarnas
bostad och de hann inte fram innan 
katten avled i bilen på vägen dit. 

Efter kattens död kontaktade de AA
för att diskutera det inträffade. Veteri -
nären uppgav då att det kunde ha varit
njursvikt på grund av akut förgiftning
som lett till dödsfallet, vilket ägarna
anser att AA borde ha tänkt på tidigare.
AA erbjöd dem att ombesörja obduk-
tion men de avböjde eftersom detta inte
skulle ge dem katten tillbaka och AA
inte trodde att den dött av något som
var smittsamt och kunde påverka deras
andra katter. Kanske hade det varit bra
att kunna fastställa dödsorsaken för
ansvarsfrågan men ägarna kände inte att
de ville bekosta en obduktion under
rådande omständigheter. Detta beslut var
deras eget och inget som AA kan lastas
för.  

Ägarna anser att AA måste ha feldia-
gnostiserat katten eftersom en vanlig

Ansvarsärende

Bristfällig utredning och behandling
av kräkande katt

ansvarsärende
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halsinfektion inte borde leda till döden
på en i övrigt frisk katt. Under inga
omständigheter borde detta ske på så
kort tid som nu var fallet. De fick käns-
lan av att katten aldrig riktigt blev åter-
ställd efter att den varit sövd. AA borde
ha gjort en grundligare undersökning
redan då de kom in med katten den 18
oktober och inte hänvisat till ytterligare
utredning två dagar senare. Trots uppre-
pade kontakter från ägarnas sida efter
besöket uppmanade AA dem aldrig att
komma in med katten. Den remitterades
inte heller av honom till djursjukhus.
AA borde tidigt ha misstänkt förgiftning
eftersom katten hade feber, kräktes upp-
repade gånger, var slö med påverkat all-
mäntillstånd och hade muskelryckningar
främst vid beröring. AA var medveten
om att katten var en utekatt och att den
mycket väl kunde ha ätit något olämp-
ligt. Till följd av AAs agerande utsattes
katten för onödigt lidande. 

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Djurägarna kontaktade AA på morgonen
den 18 oktober eftersom den aktuella
katten hade akuta kräkningar men rela-
tivt gott allmäntillstånd. Han rekom-
 menderade att djurägarna skulle komma
in med katten omgående, vilket de också
gjorde.

Vid undersökningen av katten konsta -
terades att allmäntillståndet var normalt.
Likaså var lymfknutor, slemhinnor och
auskultation av hjärtat utan anmärk-
ning. Kroppstemperaturen var 40,2 gra-
der men katten var stressad. Den var
drygt fem månader gammal och AA
ansåg den vara pigg nog för att kunna
sövas för undersökning av främmande
kropp i svalget. 

AA försökte först göra undersökningen
med Cepetor-sedering och lokalbedöv-
ning. Då detta inte fungerade gav han
Ketalar. Vid undersökningen påvisades
ingen främmande kropp men däremot

rodnad och framfallna tonsiller. Detta
tolkades av AA som ett tecken på tidigare
främmande kropp som då var reducerad
till en halsinfektion. Kastration diskute-
rades eftersom detta ändå skulle göras
inom en månad. AA ansåg att det var
utan fara att kastrera medan katten var
sövd. Han tyckte inte att det var något
problem att katten hade en infektion
eftersom infektionen verkade vara lokal
och katten var relativt pigg. AA infor-
merade om att han kunde ge Antisedan
men att djurägarna då skulle få vänta en
stund eftersom Ketalar hade getts endast
tio minuter innan. Djurägarna ville inte
att katten skulle få Antisedan. 

När djurägarna kontaktade AA dagen
därpå fick han inte intrycket att katten
var sämre utan snarare att den inte var
bättre. Han fick inte uppfattningen att
katten inte kunde gå utan bara att den
var lite trött, vilket var normalt med
tanke på att katten varit sederad. Särskilt
eftersom den inte hade fått Antisedan.
AA diskuterade vård på djursjukhus med
djurägarna och bad att kattens tempera-
tur skulle tas. När djurägarna återkom
med information om kattens kropps-
temperatur fick han klart för sig hur
läget var och rekommenderade då djur-
sjukhusvård. Det var ett alternativ att
först ta katten till honom men eftersom
han förmodligen skulle remittera den
vidare ansåg han det vara bättre att
djurägarna tog katten till djursjukhus
omedelbart. 

AA tillstår att han förmodligen ställt
fel diagnos eftersom en infektion i hal-
sen normalt inte är dödlig. Han bestri-
der dock att han gjort något fel i övrigt.
Han anser inte att det alltid måste tas
blodprover på unga, relativt pigga katter
med kräkningar. Katten hade inga
buksmärtor vid besöket och var inte
uttorkad. Han bad inte djurägarna
komma tillbaka eftersom detta är deras
eget val men de diskuterade vård på
djursjukhus. AA har dock inte vägrat
djurägarna att komma in med katten.
Vid joursamtal uppger AA alltid att det
är djurägarna som känner djuret bäst
och får avgöra om de behöver komma in
med det. 

Katten blev slö först dagen efter AAs
undersökning och det var också denna
dag på eftermiddagen som han informe-

➤
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Kurs om

Sanering av salmonellasmitta 
– med fokus på stora nöt- och grisbesättningar

4–6 maj  2010
Science park i Jönköping

Smittskyddsintresserade veterinärer och saneingsfirmor inbjuds att
delta i kursen som anordnas av Jordbruksverket i samarbete med SVA.

Kursen utgörs av tre dagar 
där den första kursdagen, 4 maj, enbart riktar sig till veterinärer, 

medan de följande två kursdagarna, 5–6 maj, även riktar sig 
till sanerings firmor.

Info och anmälan
Mer information och möjlighet till anmälan hittar du på Jordbruksverkets
webbplats www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier. Antalet platser

är begränsat. Senaste anmälan den 23 april 2010.

Välkomna på intressanta och lärorika dagar. 
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rades om att katten hade muskelryck-
ningar. Det låg också till grund för hans
bedömning att skicka katten till djur-
sjukhus. AA fick veta att katten varit ute
under uppsikt. Det händer visserligen
att katter blir förgiftade men det är för-
hållandevis ovanligt. Svalgproblem och
gastroenterit är betydligt vanligare orsa-
ker till att en katt har kräkningar. 

När djurägarna kontaktade AA för att
meddela att katten hade avlidit disku -
terades olika orsaker. Akut njursvikt
nämndes som en. AA erbjöd sig att
ordna med att katten obducerades för

att fastställa dödsorsaken. Han upprepade
sitt erbjudande en dag senare men djur -
ägarna avböjde detta.   

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg att veterinär AA
agerat försumligt i sin yrkesutövning.
Att söva en kattunge med hög feber och
skicka hem den sovande utan att säker-
ställa vätskebalansen kan inte anses vara
i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet. AA borde ha tagit hänsyn till
andra vanliga differentialdiagnoser vid
kräkning hos katt, särskilt då djurägaren

återkom per telefon när katten inte blev
bättre. Kattens vaccinationsstatus fram-
går inte av handlingarna. Jordbruks -
verket anser också att det är ytterst
olämpligt att belasta en kattunge med ett
operativt ingrepp då det skulle kunna ha
väntat tills kattens tillstånd var stabilt.  

KOMPLETTERANDE YTTRANDE
FRÅN VETERINÄREN 
AA anser i ett kompletterande yttrande
att han bör och ska klandras för sitt age-
rande i fallet. Ingenting han säger eller
gör kan ge katten livet tillbaka. Han vill
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• 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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be djurägarna om ursäkt och för berörda
parter betyga följande. Han sederar,
söver eller opererar inte längre djur med
feber eller sänkt allmäntillstånd. Undan -
tagsvis blir han tvungen, och då stabili-
serar han patienten först, alternativt
remitterar han för stabilisering. Han

sänder aldrig hem sovande eller sederade
djur. Detta har renderat honom ett antal
sura kommentarer från djurägare men
det har det varit värt. Han remitterar
mer frekvent patienter där han inte med
säkerhet kan klargöra sjukdomsorsaken.

I Jordbruksverkets yttrande angavs att

AA inte hade säkerställt patientens vätske -
status. Enligt hans kliniska undersök-
ning var katten dock inte dehydrerad.
Detta innebär inte att hans ansvar eller
skuld är mindre, men katten var inte
uttorkad vid undersökningen. 

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Den unga katten kom in till veterinär
AA då den hade kräkts och hade feber.
Det är för ansvarsnämnden uppenbart
att katten redan vid denna tidpunkt var
allvarligt sjuk. AA misstänkte att katten
hade en främmande kropp som fastnat i
svalget. Även om detta är en möjlighet
anser ansvarsnämnden inte att kattens
symtom i första hand indikerade främ-
mande kropp. Ansvarsnämnden ställer
sig vidare tveksam till att katten sövdes
innan dess symtom hade utretts vidare.
Under alla förhållanden borde AA ha
klarlagt kattens sjukdomstillstånd innan
han föreslog och utförde ett, i den givna
situationen, icke nödvändigt ingrepp
som kastration. Ansvarsnämnden vill
också påtala att i allmänhet bör försik-
tighet iakttas när djur skickas hem trots
att de fortfarande är helt eller delvis
sövda. Som veterinär bör man alltid
kontrollera om djurets allmäntillstånd
tillåter detta. 

Djurägarna kontaktade AA dagen
efter besöket eftersom kattens tillstånd i
vart fall inte hade förbättrats. Ansvars -
nämndens uppfattning är att AA vid
denna tidpunkt omedelbart borde ha
an modat djurägarna att komma in med
katten för undersökning eller ha remitte -
rat katten till en annan veterinär för
undersökning. Det ankommer på veteri-
nären att avgöra om djurets tillstånd krä-
ver omedelbar undersökning av veterinär
och i förekommande fall rekommendera
att detta sker. En sådan bedömning kan
inte överlåtas till djurägaren. 

Ansvarsnämnden ansåg att AA agerat
försumligt med avseende på AAs utred-
ning och behandling av katten. Även
genom att underlåta att rekommendera
omedelbar veterinärundersökning av
katten dagen efter operationen agerade
AA försumligt. AA kunde därmed inte
undgå en disciplinär påföljd i form av en
erinran.

JOHAN BECK-FRIIS

➤
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Sannolik kammartakykardi, ca 420 slag/minut.

DISKUSSION
Vid en kraftigt förhöjd och regelbunden hjärtfre-
kvens med stora amplituder ligger det närmast till
hands att tolka det som en kammartakykardi. Det
finns dock fall där förmakstakykardi kan ha ett lik-
nande utseende, vilket gör att man vid behandlingen
måste pröva olika antiarytmika. Denna påtagligt för-
höjda hjärtfrekvens orsakar otillräcklig blodförsörj-
ning till muskler och hjärna. Det leder till bakbens-
svaghet och svimning, varför man så snabbt och
effektivt som möjligt måste sänka hjärtfrekvensen.
Tyvärr är antalet tillgängliga antiarytmika begränsat,
framför allt de som ges intravenöst. Man kan pröva
lidocain (Zylocain®), betablockaren esmolol (Brevi -
bloc®) eller amiodarone (Cordarone®) intravenöst,
varav de två senare kan följas upp med perorala pre-
parat. Elektrisk konvertering kan vara framgångsrik,
men de flesta veterinärer har inte tillgång till denna
teknik. Det är viktigt att förstå att situationen kräver
akut insatt åtgärd om hunden ska ha en chans att
överleva. 

Bakomliggande hjärtsjukdom bör naturligtvis
utredas, och den form av kardiomyopati som förlöper
med kammartakykardi hos dobermann ligger nära till
hands att misstänka. Det kan vara svårt att säkert
avgöra om ”verkligt” nedsatt kontraktilitet föreligger
i det akuta skedet, eftersom man vid en så hög hjärt-
frekvens inte kan förvänta sig att hjärtmuskeln ska
kunna bete sig normalt. Diastole blir kraftigt förkor-
tad och det är under denna fas som hjärtmuskeln får
sin blodtillförsel.

Utgången blev tyvärr fatal för denna hund, vars
hjärtfrekvens var resistent mot de preparat som prö-
vades enligt diskussionen.

EKG-fall av intresse för publicering i SVT kan skickas
till Anna Tidholm, c/o SVT-redaktionen. Registreringen
bör vara avledning II med hastigheten 50 mm/sek och
amplituden 1 cm = 1 mV. Både kompletta fallbeskriv-
ningar och frågeställningar riktade till Anna Tidholm
tas emot.

Vid årets veterinärkongress kommer det att finnas en
ökad möjlighet att presentera sin forskning för intresse-
rade kolleger. Du som forskar inom olika områden som
rör sällskapsdjur, häst, husdjur, livsmedel och försöks-
djur kan nu skicka in ett abstract. 

Samtliga abstracts kommer att granskas och de ab-
 stracts som accepteras presenteras sedan muntligen 
på Veterinärkongressen.

Mall och information för abstract finns på veterinärförbun-
 dets hemsida www.svf.se under fliken Veterinärkongressen.

Skicka ditt abstract till SVS generalsekreterare Christina
Arosenius, christina.arosenius@svf.se, senast den 19
april 2010. Besked om ditt abstract accepteras eller ej
lämnas senast den 3 maj.

SVS ser fram emot ditt bidrag till ett givande veten-
skapligt program!

Inbjudan att inkomma med abstracts till
Veterinärkongressen 2010 gällande

SVS vetenskapliga program för
sällskapsdjur, häst, husdjur, livsmedel och försöksdjur
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Atlas of dental radio-
graphy in dogs and cats

Intraoral radiologi är en av hörnpelarna
i allt arbete i munhålan. I stort sett alla

ingrepp i munnen bör innehålla radiolo-
gisk undersökning innan åtgärd. Det är
därför mycket glädjande att äntligen
kunna rekommendera en användarvänlig
och pedagogisk handbok i detta ämne.

Den första delen av boken består av
en utförlig genomgång av den normala
orala radiologiska anatomin både hos
juvenila och vuxna hundar och katter.
Den radiologiska anatomin jämförs med
skelett-, preparat- och datortomografi-
bilder (CT) på ett mycket överskådligt
sätt. Boken övergår sedan till att belysa
olika patologiska tillstånd (parodontit,
endodontit, FORL, svullnader och neo-
plasier, medfödda defekter, trauma och
diverse problem) i munhålan, med fokus
på den radiologiska bedömningen av
dessa tillstånd. Författarna beskriver
också hur radiologi bör användas för
utförandet av en korrekt behandling och
uppföljning av behandlingsresultat. Slut -
ligen ges en överskådlig och lättbegriplig
beskrivning av utrustning för intraoral
radiologi och hur denna utrustning ska
användas för att få ett bra resultat. 

Detta är en bok som borde finnas på
alla smådjurskliniker.

ANN PETTERSSON

VMD, specialist i hundens och kattens
sjukdomar, steg II-specialist i odontologi

hund och katt, ansvarig för 
undervisningen i odontologi smådjur

för veterinärstuderande

bokanmälan

❘ ❚ F A K T A

ATLAS OF DENTAL RADIOGRAPHY

IN DOGS AND CATS

FÖRFATTARE: Gregg A DuPont och 
Linda J DeBowes.

FÖRLAG: Saunders Elsevier, St Louis,
Missouri.

ANTAL SIDOR: 268 sidor, 837 illustrationer.

PRIS: 640 kronor vid köp hos
www.adlibris.com 

ISBN-NUMMER: 1-4160-3386-6.

Nya besked om bluetongue-
vaccinering

❘❙❚ Jordbruksverket backar och säger nu att vaccinet
mot bluetongue kan ha orsakat kastningar och död-
födslar hos vaccinerade djur, skriver tidningen ATL
den 2 mars.

Vid ett lantbrukarmöte utanför Borås i slutet av
februari diskuterade ägare till nötkreatur det på-
gående vaccinations programmet mot bluetongue
med Jord bruksverkets veterinärer. En av de brännande
frågorna var varför Jordbruksverket tvingar lantbru-
karna att vaccinera högdräktiga kor. Jordbruksverkets
stabschef Joakim Holmdahl sade enligt ATL att vacci-
nation av högdräktiga djur är en av de frågor som han
brottas mest med.

– Några kastningar är säkert direkt kopplade till
vaccinet, men jag tror en större orsak är stressen
bland djuren när de vaccineras, sade han till tidningen.
Joakim Holmdahl utesluter inte att det kan bli en för-
ändring till mer flexibla tider för vaccinering som
anpassas till vad lantbrukarna tycker är lämpligt.  ■

❘ ❙❚ noterat
Har du upplevt något …
… i ditt yrkesliv som kan få dina kolleger att
dra på smilbanden? Sedan flera år tillbaka pub -
licerar veterinärtidningen ett veterinärt kåseri 
i varje nummer. Skriv och berätta du också!
Adressen är suzanne.fredriksson@svf.se eller
Svensk Veterinärtidning, Suzanne Fredriksson,
Box 12 709, 112 94 Stockholm. 

Belöningen blir äran och kändisskap i hela
veterinär-Sverige, redaktionen kan tyvärr inte
betala något arvode för publicerade texter.
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Djuren i kulturen

Pär Segerdahl, filosof och docent vid
Uppsala universitet, har nyligen utkom-
mit med boken ”Djuren i kulturen –
hur naturligt kan våra husdjur leva?”
(Daidalos, 2009). Boken kan beskrivas
som en samhällsfilosofisk men personlig
odyssé i det svårdefinierade begreppet
”naturligt beteende”, och vad det kan
tänkas innebära för våra husdjur.

Boken gör upp med synsättet att djur
skulle vara en slags robotar som en gång
programmerats av naturen och nu är
dömda till lidande i en av människan
skapad värld. Istället framträder bilden
av husdjuret som en kulturvarelse med
förmåga till samspel med människan i
en artöverskridande blandkultur. För -
fat taren beskriver också hur djurens
medvetande alltför ofta ses som ett slags
ouppnåeligt ”tinget i sig”, medan deras
beteende betraktas som en säker grund
att stå på. Men det visar sig att ett sådant
”kliniskt” beteendebegrepp faller ihop
som ett korthus vid närmare gransk-
ning.

Boken är en fin balans mellan Seger -
dahls egna tankar och välkänd forsk ning
såsom Bo Algers tamgrisar och Savage-
Rumbaughs dvärgschimpanser. Men
framför allt är den ett myndigförkla -
rande av den kännande, reflekterande
djur skötaren, och en kritik av statiska
definitioner som leder till felaktiga
vetenskapliga slutsatser. För att belysa
bokens innehåll bättre får författaren
svara på ett par följdfrågor från recen-
senten.

FRÅGOR OCH SVAR
Stefan: När du beskriver hur olika 
grupper försökt lära apor teckenspråk,
kommenterar du att forskarna behövde
förändra sig själva för att lyckas med
experimentet. Kan detta förenas med
vetenskapliga krav på objektivitet och
repeterbarhet?

Pär: Man måste skilja mellan hur fors-
karna påverkar aporna genom att leva
med dem, och hur djuren testas expe -

rimentellt. Aporna utvecklar språk
”hemma” men testas i labbet, och där
gäller vanliga vetenskapliga krav.

Stefan: Boken visar hur fel det kan bli när
vi målar in oss själva i alltför snäva defi-

nitioner. Borde man vara mer restriktiv
med att definiera begrepp inom natur-
vetenskapen?

Pär: Man bör fortsätta att definiera sina
termer. Men ibland beter de sig inte som
vi vill. Då behövs filosofiska be skriv -
ningar av sammanhanget kring begrep-
pen, för att förstå hur vi gick fel. 

STEFAN LINDBERG

veterinärstuderande, Uppsala

bokanmälan
❘ ❚ F A K T A

DJUREN I KULTUREN – HUR NATURLIGT

KAN VÅRA HUSDJUR LEVA?

FÖRFATTARE: Pär Segerdahl.

FÖRLAG: Bokförlaget Daidalos,
Göteborg.

ANTAL SIDOR: 134 sidor, enstaka skisser 
i svart/vitt.

PRIS: 180 kronor vid beställning hos
www.daidalos.se

ISBN-NUMMER: 978-91-7173-303-0.
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 12

24/3 -10. KVÄLLSKURS FÖR TA-PERSONAL OM

INVÄRTESPARASITER HOS HUND OCH KATT,
Malmö. Arr: Bayer (SVT 2/10)

25/3 -10. KVÄLLSKURS FÖR TA-PERSONAL OM

INVÄRTESPARASITER HOS HUND OCH KATT,
Kalmar. Arr: Bayer (SVT 2/10)

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

v 13

31/3 -10. SEMINARIUM ORBIVIRAL INFECTION

IN OUR DOMESTIC ANIMALS, Ultuna, 
Uppsala. Arr: SLU. (SVT 2/10)

v 15

13/4 -10. TEMADAG VAD ÄR MYT OCH VAD

ÄR SANNING NÄR DET GÄLLER VACCINER TILL

STORDJUR?, Stockholm. Arr: Läkemedels -
akademin. (SVT 3/10)

13–14/4 -10. KURS ÖRON, NÄSA OCH HALS,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 2/10)

16–17/4 -10. FÖRELÄSNING HÄLTOR OCH

RÖRELSESTÖRNINGAR – ORTOPEDISK UNDER-
SÖKNING OCH NEUROLOGISKA ORSAKER, 
Kristianstad. Arr: Skalpellen/Veterinär-
mottagningen i Näsum. (SVT 2/10)

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

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 1/10)

v 17

NY 26–27/4 -10. SKANDINAVISK JUVER-
TURNÉ – FÖRELÄSNINGAR BLANDAT MED

BESÄTTNINGSBESÖK arrangeras av 
Boehringer Ingelheim. 
Info: Cristina Nyman, 0707-69 15 45
eller Thomas Manske, 0703-42 71 51
(se annons i denna tidning)

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

NY 4–6/5 -10. KURS SANERING AV SALMO-
NELLASMITTA – MED FOKUS PÅ STORA NÖT-
OCH GRISBESÄTTNINGAR arrangeras i 
Jönköping av Jordbruksverkt och 
SVA. Info: www.jordbruksverket.se/

Virbac Animal Health söker en produktspecialist till mellersta och norra Sverige
Virbac Animal Health utvidgar nu sin säljkår och söker därmed ytterligare en medarbetare.

Som medlem i vårt säljteam innefattar dina viktigaste funktioner att: 

belägna i mellersta och norra Sverige.

Dina kvalifi kationer: 

Virbac Animal Health erbjuder dig: 

Du erbjuds att arbeta i en internationell miljö med ett starkt stöd 

Välkommen med din ansökan!
www.virbac.se

Virbac Animal Health är världens största fristående veterinärläkemedelsföretag.  Virbac tilllverkar och distribuerar läkemedel för både sällskapsdjur och livs-
medelsproducerande djur. Med en försäljning på 444 M€ under 2008, placerar sig Virbac på 8:e plats bland de veterinärmedicinska läkemedelsföretagen. 
Virbac fi nns idag representerat i över 100 länder och har knappt 2900 medarbetare. 

Virbac Animal Health Expanderar

➤
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kurser-ochseminarier 
(se annons i denna tidning)

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

6–7/5 -10. KURS SÅRVÅRD STEG 2,
Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 2/10)

v 23

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

v 26

NY 28/6–1/7 -10. CONFERENCE ON EQUINE

SPORTS MEDICINE AND SCIENCE (CESMAS)
2010 arrangeras i Sigtuna av Arbeits-
gruppe Pferd. Info: Arno Lindner, 

telefon 0049 2461 340 430, 
arnolindner@t-online.de,
www.cesmas.info

v 29

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

Halmstad. Arr: ESAVS. 
(SVT 1/10) 

v 30

31/7–2/8 -10. ISES 6TH INTERNATIONAL

EQUITATION SCIENCE CONFERENCE, Uppsala.
(SVT 2/10)

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 39

29/9–1/10 -10. 3-D KASUSBASERT GRUNNKURS

I LABORATORIEARBEID, HUND/KATT, Hassel-
fors. Arr: Jan F. Andersen A/S. 
(SVT 2/10)

30/9–1/10 -10. KURS LINEA ALBASNITT

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

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

v 45

11–12/11 -10. VETERINÄRKONGRESSEN, 

Till sportens kärnvärden räknas ett starkt djurskydd. Att
våra hästar mår bra och tränas och tävlar efter de regler
som sporten beslutar om liksom att djurskyddslag och
förordningar efterlevs är en förutsättning för en sport i
världsklass.

En av våra två veterinärer kommer att gå i pension i höst.
STC:s veterinäravdelning söker nu hans efterträdare.

Avdelningen ansvarar för reglering och kontroll av de
inom travsporten förekommande smittsamma sjukdo-
marna. Vi ansvarar för den egenkontroll vi utarbetat för
vår djurskyddsförebyggande verksamhet. Vi ansvarar för
den medicinska delen av sportens dopningsreglering
och -kontroll.

I alla dessa frågor samverkar vi med annan hästnäring

nationellt och internationellt. Vi samverkar även med
våra tillsynsmyndigheter centralt och regionalt.

Vi värdesätter särskilt om du har specialistkompetens i
hästens sjukdomar alternativt disputerat i ämnesområde
av intresse för tjänstens innehåll. Goda kunskaper i 
engelska är en merit.

Vill du anta utmaningen, sänd då senast den 25 april
2010 din ansökan till:

STC
Peter Forssberg
161 89 STOCKHOLM

Frågor om tjänsten besvaras av våra veterinärer 
• Peter Forssberg, 08-627 22 87 och 
• Stig Hägglund, 08-627 20 87.

Svenska Travsportens Centralförbund (STC) är huvudorgan för svensk travsport.

STC är en ideell organisation som utgör en sammanslutning av landets travsällskap och bas  -
organisationer.

STC har till uppgift att organisera, leda och utveckla svensk travsport.

STC är också ett serviceorgan för alla aktiva och intresserade. Det är ca 50 personer på STC
som arbetar i ljusa och moderna lokaler i Hästsportens Hus vid Solvalla Travbana. De hanterar
bl a sportsliga frågor, tävlingsreglemente, statistik, registerföring av hästar, avel, ägarskiften, 
veteri när- och säkerhetsfrågor, ekonomi, information, juridik och utbildning av sportens aktiva.

STC söker VETERINÄR till ledande befattning
Gillar du utmaningar? Gillar du travsport? Gillar du att fatta beslut?

➤
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SLU, Ultuna. Arr: SVS och SVF 
(SVT 16/09)

13–14/11 -10. HJERTEPASIENTER FRA DIAGNOSE

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

v 46

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

v 49

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

INTERNATIONELLA

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

v 12

25–27/3-10. ULTRASCHALL SEMINAR KATZE

(HERZ/ABDOMEN), Mallorca. 
(SVT 2/10) 

26–27/3-10. KURS COMPUTERTOMOGRAPHIE,
Tuttlingen, Tyskland. (SVT 2/10)

v 14

6–10/4 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
RADIOLOGY IN SMALL ANIMALS I, Luxem-
burg. (SVT 1/10)

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 1/10)

16/4 -10. KURS BASIS ULTRA SOUND,

Odense, Danmark. (SVT 2/10) 

16–17/4 -10. EKG BASISKURS, Tuttlingen,
Tyskland. (SVT 2/10) 

17/4 -10. KURS BASIS ECHOCARDIOGRAPHY,
Odense, Danmark. (SVT 2/10) 

v 16

19–20/4 -10. 24TH NKVET SYMPOSIUM

2010: DATABASES IN VETERINARY MEDICINE

– VALIDATION, HARMONISATION AND APPLI-
CATION, Köpenhamn, Danmark. 
(SVT 16/09)

21/4 -10. KURS AUGENCHIRURGIE, OPERATIONEN

AM ÄUSSEREN AUGE BEI HUND UND KATZE,
Tuttlingen, Tyskland. (SVT 2/10) 

21–23/4 -10. KURS I ANESTESI OG SMERTE -
BEHANDLING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 3(3),
Oslo, Norge. (SVT 11/09)

23–24/4 -10. KURS WIRBELSÄULENCHIRURGIE II
FÜR FORTGESCHRITTENE, Tuttlingen, 
Tyskland. (SVT 2/10) 

v 17

30/4 -10. KURS ZAHNEXTRAKTION BEI DER KATZE,
Tuttlingen, Tyskland. (SVT 2/10) 

v 18

7–8/5 -10. KURS ULTRASCHALL ABDOMEN II

(PÅ TYSKA), Tuttlingen, Tyskland 
(SVT 3/10) 

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

v 19

11–12/5 -10. KURS FELINE INTERNAL MEDICINE,
Köpenhamn. (SVT 3/10)

14–15/5 -10. KURS ORTHOPÄDIE KLEINTIERE

(PÅ ENGELSKA), Tuttlingen, Tyskland.
(SVT 3/10) 

NY 15–16/5 -10. EQUINE NEUROLOGIC CASE

DAYS arrangeras i Weilerswist-Müggen-
hausen och Bonn, Tyskland av Arbeits-
gruppe Pferd. Info: Arno Lindner,
telefon 0049 2461 340 430, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com 

NY 15–16/5 -10. 1ST VEPRA CONFERENCE –
PHYSICAL THERAPY OF THE STIFLE arrangeras 
i Zagreb, Kroatien av VEPRA 
(Veterinary European Physical Therapy
and Rehabilitation Association). 
Info: www.vepra.eu

v 20

19–23/5 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC: 
MODULE II – THORACOLUMBAR, Sittensen,

Veterinär sökes
TILL VETERINÄRSTATIONEN I HÖRBY AKTIEBOLAG

Tjänstgöringen innefattar allmän veterinärpraktik, avseende häst, nöt,
svin, får, hund, katt och övriga smådjur.  Stationen har röntgen för små -
djur samt bakt- och blodlaboratorium. 

Hörby är beläget i mitten av Skåne och området har hög djurtäthet. På
stationen tjänstgör för närvarande sex veterinärer men ytterligare kolleger
behövs. Varje veterinär är egenföretagare med egen F-skatt. Jour tjänst -
göring ingår. Stationen präglas av god kollegial anda och samvaro. 

Till träde våren 2010.

För ytterligare information kontakta vet.stat@telia.com eller Malin Kihl på
telefon 070-240 25 26.

Ansökningshandlingar skickas till Veterinärstationen i Hörby Ab, Råby
2016, 242 92 Hörby.
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Tyskland. (SVT 1/10)

v 21

28–29/5 -10 KURS TUMORZYTOLOGIE I BASIS-
KURS (PÅ TYSKA), Tuttlingen, Tyskland.
(SVT 3/10) 

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

(BRUK AV VANNTREDEMØLLE), Spydeberg
Dyreklinikk, Norge. 
(SVT 1/10)

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 1/10)

v 23

11–12/6 -10. KURS PLATTENOSTEOSYNTHESE

(PÅ ENGELSKA), Tuttlingen, Tyskland.
(SVT 3/10) 

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

v 24

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

18–19/6 -10. KURS VOGELSEMINAR

(PÅ TYSKA), Tuttlingen, Tyskland. 
(SVT 3/10) 

18–20/6 -10. THE 9TH EUROPEAN VETERINARY

EMERGENCY AND CRITICAL CARE SOCIETY

(EVECCS) CONGRESS, Cambridge, UK. 
(SVT 3/10)

v 25

21/6–2/7 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: OPHTHALMOLOGY I, Luxemburg.
(SVT 1/10)

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

25–26/6 -10 KURS ULTRASCHALL HERZ I 
(PÅ TYSKA), Tuttlingen, Tyskland. 
(SVT 3/10) 

v 27

8–10/7 -10. EXCELLENCE IN VETERINARY

THERAPY: SMALL ANIMAL ULTRASONOGRAPHY

WORKSHOPS, Luxemburg. 
(SVT 2/10) 

v 28

12–16/7 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
ONCOLOGY I, Luxemburg. 
(SVT 2/10) 

12–23/7 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
DERMATOLOGY II WITH WORKSHOPS, Wien,
Österrike. (SVT 2/10) 

13–20/7 -10. INTENSIVE SMALL ANIMAL ULTRA-
SOUND COURSE, Sydafrika. 
(SVT 1/10)

v 29

21–24/7 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
DIAGNOSTIC ULTRASOUND I WITH WET LAB,
Bern, Schweiz. (SVT 2/10) 

➤

A Axén Smådjursakuten Gullbringa Säteri
söker KLINIKVETERINÄR för tillsvidareanställning

Smådjursakuten Gullbringa Säteri ligger i Kungälv. Vi är en liten klinik med
stor kapacitet. Vi söker en erfaren smådjursveterinär, specialist utbildad
eller med flerårig arbetserfarenhet. Deltid/Heltid. Vi samarbetar med
Smådjursakuten i Göteborg, tillsammans har vi ca 27 000 besök/år.

Välkommen med din ansökan till Elisabeth Axén Krüger
030318400, elisabeth@smadjursakuten.se eller
A Axén Smådjursakuten Gullbringa Säteri, Utmarksv. 20, 442 39 Kungälv.

Trofast AB är Sveriges ledande leverantör av veterinärmedicinska verksamhetssystem. Till-
sammans med vår norska kollega ProfVet driver vi aktiv systemutveckling, alltid i sam ver-
kan med våra kunder. Vår avsikt är att skapa marknadens bästa system – kännetecknat av
enkelhet, säkerhet, tillgänglighet, integrerbarhet, valbarhet och skalbarhet – så att våra
kunder får mer tid över för djuren. 

Trofast växer! Vill du följa med oss in i framtiden?

Trofast söker en kundansvarig med placering i Strömsholm. Vi söker dig som har erfarenhet
och söker ständig utveckling. Då vi är ett litet företag är ditt arbetsfält brett och inkluderar allt som har med kund rela-
tioner att göra, från försäljning och service till utbildning och kundsupport. Du är också våra kunders förlängda arm
när det gäller produktutveckling. Låter det intressant? Du kan läsa mer om oss och tjänsten på www.trofast.nu.
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v 31

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

v 32

9–20/8 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
DERMATOLOGY III WITH WORKSHOPS, Wien,
Österrike. (SVT 3/10) 

v 33

NY 16–20/8 -10. JUNIORKURS 2010 – 
SKANDINAVISK KURS I NÖTKREATURSPRAKTIK

arrangeras i Skærbæk, Sydjylland, 
Danmark av Boehringer Ingerheim 
(se annons i denna tidning)

16–20/8 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: CARDIOLOGY I, Estoril, Portugal.
(SVT 3/10)

16–20/8 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: EMERGENCY AND CRITICAL CARE I,
Bern, Schweiz. (SVT 3/10)

NY 20–24/8 -10. EQUINE DENTISTRY BASIC

COURSE arrangeras i Hanover, Tyskland
av ESAVS. Info: +49 6782 2329,
info@esavs.org, www.esavs.org.

21–25/8 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: NEUROLOGY II, Bern, Schweiz.
(SVT 3/10) 

v 34

23–27/8 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
SOFT TISSUE SURGERY II – ADVANCED COURSE

WITH WORKSHOPS, Wien, Österrike. 
(SVT 3/10)

NY 25–29/8 -10. EQUINE DENTISTRY ADVANCED

COURSE arrangeras i Hanover, Tyskland
av ESAVS. Info: +49 6782 2329,
info@esavs.org, www.esavs.org. 

27–31/8 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
SURGERY/LASER SURGERY IN VET MEDICINE,
Giessen, Tyskland. (SVT 3/10) 

NY 27–31/8 -10. ADVANCED VETERINARY

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

28–29/8 -10. KURS HJERTEPASIENTER FRA

DIAGNOSE TIL BEHANDLING, HUND/KATT, 
Hønefoss, Norge. (SVT 2/10)

v 35

30/8–3/9 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: ENDOSCOPY INTENSIVE COURSE WITH

WORKSHOPS, Giessen, Tyskland. 
(SVT 3/10) 

NY 1–5/9 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: CARDIOLOGY III – INTRODUCTORY

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

NY 4–5/9 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: ENDOSCOPY ADVANCED COURSE/
FLEXIBLE ENDOSCOPY arrangeras i Giessen,
Tyskland av ESAVS. 
Info: +49 6782 2329, 

info@esavs.org, www.esavs.org.

v 36

NY 6–10/9 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: BEHAVIOURAL MEDICINE II 
arrangeras i Luxemburg av ESAVS.
Info: +49 6782 2329, 
info@esavs.org, www.esavs.org.

NY 6–10/9 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: REHABILITATION AND PHYSIOTHERAPY

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

11–12/9 -10. KURS HOVPLEIE, Hønefoss,
Norge. (SVT 2/10)

v 37

NY 13–17/9 -10. ADVANCED VETERINARY ➤

            

FÖRSVARSMAKTEN
söker en

veterinär till
hundavelsstationen i Sollefteå

Låter det intressant? Läs annonsen på: www.mil.se.
För mer info kontakta Lars Berg, chef hundavelsstationen

tel. 070-312 7666
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

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

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
LARS-ERIK STABERG 070-604 06 45

Sekreterare
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

Vice sekreterare
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 073-724 57 51

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA ZWENSON 0705-22 04 90

Sekreterare
RITVA KROKFORS WRETEMARK 0703-97 35 17

Kassör
ANN-MARI KJELLGREN 0761-12 71 05

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleant
ANNE BRUNBERG 0706-68 77 16

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
BIRGITTA LARSSON

PATRICIA HEDENQVIST

ARJA KAUTTO

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare  
BENGT ERIKSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
ANNA HELMER

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
ARJA KAUTTO

Sekreterare
OLLE RYDELL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER
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STUDIES: EXOTIC PETS MEDICINE & SURGERY

COURSE WITH WET LAB arrangeras i Brno,
Tjeckien av ESAVS. 
Info: +49 6782 2329, 
info@esavs.org, www.esavs.org.

15–18/9 -10. 22ND ANNUAL MEETING OF

EU-AI-VETS, Eger, Ungern. (SVT 3/10)

15–19/9 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC: 
MODULE V – INTEGRATED, Sittensen, 

Tyskland. (SVT 1/10)

17–18/9 -10. 14TH ANNUAL CONFERENCE OF

THE EUROPEAN SOCIETY FOR DOMESTIC ANIAL

REPRODUCTION (ESDAR), Eger, Ungern.
(SVT 3/10)

v 38

NY 20–24/9 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: SMALL ANIMAL REPRODUCTION II 
arrangeras i Hunenberg, Schweiz av

ESAVS. Info: +49 6782 2329,
info@esavs.org, www.esavs.org.

23–25/9 -10. BVA CONGRESS 2010 – 
VETS AND THE PUBLIC GOOD, Glasgow, 
Scotland, UK. (SVT 3/10) 

v 40

9–10/10 -10. TANNKURS HUND/KATT, 
GRUNNKURS, Viul, Norge. (SVT 3/10)

v 42

NY 23–24/10 -10. KURS AKUTTMEDISIN

HUND/ KATT arrangeras i Viul, Norge 
av Jan F. Andersen AB. 
Info: www.jfa-as.no 

v 46

NY 14–18/11 -10. XXVI WORLD BUIATRICS

CONGRESS 2010 arrangeras i Santiago,
Chile. Info: www2.kenes.com/buia-
trics2010/Pages/Home.aspx?ref6=db1

v 48

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

➤

Sveriges lantbruksuniversitet 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala

Doktorand
Utveckling och utvärdering av ett 
DIVA subenhetsvaccin mot blåtungevirus

Sista ansökningsdag är den 21 april 2010
Fullständig annons finns på www.slu.se/PhDadvert
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❘❙❚ kåseri

I BÖRJAN AV APRIL 1955 började jag min första fasta tjänst
som forskningsassistent hos den redan då legendariske Willy
Hallgren vid Veterinärinrättningens försöksavdelning i Skara.
Mitt mål i yrkeskarriären var, som hos de flesta i samma situa-
tion, att bli distriktsveterinär. Vägen till detta mål var på den
tiden både lång och mödosam. En fast tjänst under några år
hos en så erfaren och allmänt aktad kollega kunde därför vara
en god början. 

LÖNEN VAR INTE märkvärdig. Min första helårslön var unge-
fär som en halvdålig månadslön idag. Med den tidens penning -
värde räckte den ändå till livets nödtorft. För att förstärka 
kassan, men kanske ändå främst för att hålla en nära kontakt
med det som skulle bli min framtid, ställde jag gärna upp och
hjälpte distriktsveterinärerna i Skaras omgivningar när de
behövde extra ledighet. På den tiden var ledighet verkligen en
bristvara för den yrkeskategorin. Med undantag för sina tre
till fyra veckors semester hade de inte en enda dags, nej
knappt en enda timmes ledighet under hela året, om de inte
själva kunde skaffa en ersättare. Lönen för att man ställde upp
var kost och logi och så fick man förstås behålla praktik -
inkomsterna.

DEN AV KOLLEGERNA som oftast anlitade mina tjänster, var
en stor, bullrig och jovialisk man i en mindre tätort. Telefon -
nätet i området var ännu inte automatiserat utan sköttes från
en liten telefonstation, närmaste granne med veterinärbo -
staden. Telefonisten, fru Jonsson, hade också en matservering

som bestod mig med kosten, om veterinärfamiljen inte var
hemma. 

KOLLEGAN VAR en av de första som skaffat sig automatisk
telefonsvarare. Tekniken var inte särskilt väl utvecklad. Jag
tror att apparaten fick sin strömförsörjning via batterier, vars
laddningstillstånd påverkade ljudkvalitén. Till historien hör
också att kollegan och jag hade ungefär samma röstläge.

EN SÖNDAGSMORGON hade jag som vanligt talat in min
besöksrunda i telefonsvararen innan jag gav mig iväg. Jag
hade fullt upp att göra fram tills det var tid att sätta sig vid 
fru Jonssons middagsbord med herrgårdssteken, gräddsåsen,
gelén och den inlagda gurkan. Hon berättade då att en
bekymr ad djurägare i en grannsocken förgäves försökt få tag
i mig och bad mig snarast åka till honom. Han hade en ko
med kalvningsförlamning.

VÄL FRAMME beklagade djurägaren sig ”Vad vá  det med NN
idag? Jag ringde flera gånger, men vad jag än sá  så svarade
han så konstigt. Och likadant varje gång”. Jag fick då för klara,
att det inte var NN som svarat utan det var jag som lämnat
ett meddelande i en automatisk telefonsvarare. Han hade ald-
rig ens hört talas om en sådan apparat. När jag försökte för-
klara hur den fungerade, kom den underbara slutrepliken:
”Tänk, jag sá  till pojken min, att antingen har NN blitt stôll-
ter eller också e´ han sketfuller!”

GÖRAN JÖNSSON

I telefonsvararens
barndom
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SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Jordbruksverket har fr o m den 26 november 2009 t o m den 9 februari 2010 utfärdat
svensk veterinärlegitimation för nedanstående personer:

Födelsedagar i april 2010

ANNIKA DEGERMAN, Burträsk, 60 år 
den 2/4
GUNNAR BÄCKSTRÖM, Kalmar, 80 år 
den 6/4
STIG I HENRIKSSON, Svalöv, 80 år 
den 7/4
MADELEINE TRÅVÉN, Uppsala, 50 år 
den 8/4
OLA SCHULTZBERG, Sparreholm, 60 år
den 10/4
MARGARETA TERVELL, Skoghall, 60 år
den 12/4
ERIK J ERIKSSON, Uppsala, 50 år 
den 12/4
DANIEL SÖDERBERG, Uppsala, 60 år 
den 14/4

HELENE LILJENBERG, Vetlanda, 50 år 
den 16/4
ANNIKA JOHANSSON, Uppsala, 50 år 
den 18/4
MARIE MÅRD, Falun, 50 år den 20/4

Avlidna

LARS FRANKENBERG har avlidit den 9 feb -
ruari 2010. Han föddes 1941 i Udde-
valla, avlade studentexamen där 1960
och veterinärexamen 1966. Mellan åren
1966 och 1979 arbetade han som första
forskare vid FOA och mellan 1979 och
1985 som första forskare vid toxiko -
logiska institutionen vid Uppsala uni-
ver sitet. År 1982 promoverades han till
veterinärmedicine doktor. Han erhöll
tjänst som avdelningschef (smådjurstoxi -
kologi) vid Safety Assessment AB Astra
1985 och som Senior Scientific Advisor
vid Safety Assessment Astra Zeneca
R&D, Södertälje, 2004.

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

PERSONNOTISER

• Jenny Bengtsson
• Linda-Mari Berglund
• Anna Bonnevie
• Maria Carlson
• Malin Collin
• Andrea Collin
• Anna Dahlheim
• Malin Djerv
• Gustaf Elsing
• David Bela Felmeri
• Kerstin Fjällman
• Sofia Fransson
• Pontus Fällman
• Erik Gammelgård
• Birgitta Gralén
• Erika Hagberg
• Mikael Hagman
• Jennie Hed
• Anne Hemmerling
• Ingunn Holm
• Cecilia Kallin
• Marie Karlsson
• Cecilia Kindefält
• Friederike Kirn
• Carina Kubacki
• Elin Larsson

• Eva Rytterlund
• Magnus Sager
• Annika Samuelsson
• Madeleine Sandberg
• Kirsten Seeliger
• Jens Stetter
• Anna Svensson
• Zsuzsa Szabo
• Axel Wallman
• Rasmus Westgren
• Keely Wilson
• Stefanie Volker

• Morgan Lashley
• Charlotte Leschbrandt
• Ulrika Lindholm
• Cajsa Lugnet
• Aurora Löfström
• Eva Molin
• Carna Pernille Nolby
• Anna Maria Olhav
• Christina Petersén
• Gesche Pinke 
• Ida Rappestad
• Fabio Rostirolla

”Doctor, are you listening to me?”
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