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❘❙❚ ledare

Nya vindar blåser på
den veterinära arbets-
marknaden

ÖR ETT ÅR SEDAN skrev jag en ledare om att den veterinära arbets-
marknaden håller på att vända. Den stora veterinärbristen håller på att
ersättas av en arbetsmarknad som är hyggligt i balans. Under året som

gått har detta blivit allt tydligare. I perifera orter och till icke kliniska tjänster
hör jag fortfarande att det kan vara svårt att rekrytera veterinär kompetens.
Till tjänster som smådjurskliniker i storstäderna går det däremot många
sökanden per tjänst. Som exempel kan jag nämna att vi på Södra Djursjuk-
huset fick in nästan 80 ansökningar då vi sökte veterinärer till en fast tjänst,
ett graviditetsvikariat och två sommarvikarier.

På det hela taget är det bra att det är bättre balans mellan tjänster och antal
veterinärer idag. Det är viktigt att det finns tillgängliga vikarier på somrarna,
så att de ordinarie anställda kan få ut sin semester. Det är viktigt att det går
att få ut komptid som ledighet. Det är också viktigt att det inte blir ”hål” i
organisationerna med tjänster som inte kan tillsättas.

Det som kan vara oroande är om trenden inte avtar utan fortsätter så att det
blir ett överskott av veterinärer. 2010 legitimerades 192 veterinärer varav 84
studerat i Sverige, 98 inom övriga EU och tio i tredje land. I Jordbruksverkets
senaste arbetsmarknadsprognos från 2004 beräknades att 100 utbildnings -
platser per år i Sverige (som genererar 90 som tar examen) plus 25 veterinä-
rer med grundutbildning från annat land skulle täcka behovet av veterinär
arbetskraft år 2010 och 2020. Idag legitimeras 67 procent fler veterinärer och
frågan är om behovet på arbetsmarknaden kommer att öka i samma takt. 

Om det skulle bli ett allt för stort överskott av veterinärer leder det natur-
ligtvis till att fler blir arbetslösa, lägre löneökningstakt och att veterinärer inte
alltid kan få arbete inom det område de helst skulle vilja. Ett stort överskott
är även negativt för arbetsgivarna. Konkurrens från arbetslösa nyutexamine-
rade veterinärer som startar egna små praktiker och försöker ta sig in med låga
priser pressar lönsamheten hos de etablerade företagen, som i sin tur inte kan
betala bra löner till sina anställda. I storstadsområdena, där många vill bo och
arbeta, är risken för detta särskilt stor. I en sådan marknad är det också lätt
att börja tulla på den veterinärmedicinska kvaliteten. Det finns redan idag
tragiska exempel där veterinärer marknadsför sig genom att ha ”lägsta pris”-
garanti. I förlängningen leder tuff priskonkurrens ofelbart till dålig lönsam-
het, låga löner, dålig arbetsmiljö och djursjukvård med låg kvalitet.

Veterinärförbundet lobbar nu för att Jordbruksverket ska 
få i uppdrag att göra en ny arbetsmarknadsprognos för 
2020 och 2030. Det är också viktigt att verka för att 
veterinär verksamhet ska vara lönsam så att branschen 
växer och fler kan få anställning eller starta eget.

OLOF SKARMAN

ledamot i förbundsstyrelsen

F
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bildtext

Att ta över ett stort djursjukhus är
ingen dans på rosor, men Anette
Skoog är full av tillförsikt.
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❘❙❚ reportage

När Anette Skoog läste på ATLs 
nyheter att Blå Stjärnans Djursjukhus 
i Skara var försatt i konkurs kände hon
direkt att det var en intressant möjlig-
het. Tanken att förvärva en större kli-
nik hade redan funnits i bakhuvudet.
Nu hade hon chansen att köpa ett av
landets mest anrika djursjukhus.

DET VAR FREDAGEN den 11 mars som Anette
fick uppgifterna om konkursen. På måndagen
kontrollerade hon nyheten, jo, det stämde.
Sedan blev det snabba ryck. 

– Jag träffade konkursförvaltaren och efter
en vecka fattade jag beslutet att försöka få ihop
en affär. Det var väldigt mycket information att
ta del av, säger Anette. 

Hon skrattar gott när hon får frågan om hon
har tagit över konkursboet eller köpt djursjuk-
huset för pengar. Hon har köpt det. För pengar.
Verksamheten drivs i ett nytt företag, Skara
Djursjukhus AB. Affären var råddig och det tog
flera veckor att reda ut vad köpet skulle omfatta.
Det har inte varit helt lätt att överblicka eko-
nomin i den tidigare ägarstrukturen.

Själva affären var klar på skärtorsdagen, då
var djursjukhuset stängt sedan några veckor till-
baka. 

– Vi förberedde nyöppnandet av djursjuk -

huset under ett antal veckor för att bena ut vad
som skulle införskaffas och för att komma i
ordning, berättar Anette. 

Hon behövde också rekrytera personal både
på veterinär- och djursjukskötarsidan. Sedan
gällde det att få igång verksamheten så snart
som möjligt. 

VID STARTEN i slutet av maj bestod personal-
styrkan av ett 15-tal personer, men målsätt-
ningen är att uppnå en bemanning på ungefär
30 till hösten. Det är en omfattande process.
Anette har en klar bild av vilken typ av
arbetskraft hon vill rekrytera och hon vill ha
personal som stannar kvar. 

– Jag vill ha en bra spridning gällande ålder
och kompetens och jag vet inom vilka områden
jag vill ha specialister till exempel. Men oavsett
arbetsuppgift så gäller samma sak för alla, att
man vill utvecklas inom sitt område. 

– Det är lätt att räkna ut hur mycket en 
in ves  tering i en apparat kan ge på sikt, men
verklig ”pay-back” det får man från folk, säger
Anette och inflikar att tjänsten som chefveteri-
när kommer att utlysas i början på hösten. Den
blivande chefveterinären får en viktig roll i den
framtida utvecklingen av djursjukhuset.

DJURSJUKHUSET I SKARA har ett drömläge i
en omgivning som stavas djur, djur, djur. Den
tradition som finns i Skara gör att djursjukhu-

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Det finns några djursjukhus
som spelar i en egen division.
Skara är ett av dem.” 

”
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sets besökare förväntar sig hög kompetens.
Efter sommaren räknar Anette med att ha full
kapacitet på verksamheten och att man i prin-
cip kan göra det mesta i ”huset”.

– Då ska allt kunna göras här. Vi ska kunna
ta emot såväl akutfall, enkla rutinkonsultatio-
ner som specialistfall inom kirurgi, medicin
och bilddiagnostik, säger Anette och fortsätter:

– Jag värnar speciellt om medicin och statio-
närvård. Medicin kanske inte är så ”fancy” med
långa, tunga utredningar och en mer osynlig
veterinär i bakgrunden. Men det är ett viktigt
område som vi ska bli riktigt bra på. Jag tycker
medicinska specialister förtjänar större upp-
märk samhet än de kanske får emellanåt, säger
Anette.

Hon nämner ortopedi och bilddiagnostik
som två andra områden där det kommer att sat-
sas extra. MR-kameran, rehabavdelningen och
laboratoriet är tre delar i verksamheten som
enligt Anette ger konkurrensfördelar. 

– MR-kameran används inte bara av små -
djurskliniken utan även till häst och männi-
skor. Labbet arbetar på en bredare marknad och
hälften av kunderna kommer från hästsektorn,
däribland flera större hästkliniker runt om i
landet.

Hästsjukhuset i Skara ligger vägg i vägg och
drivs av ATG Hästklinikerna AB. Den är lik-
som övriga kliniker inom samma koncern till
salu. Frågan är oundviklig: är du intresserad av
den också? Anette har fått frågan flera gånger
under den senaste tiden.

– Det är naturligtvis en intressant tanke,
men just nu är jag helt fokuserad på att få fart
på smådjurskliniken.

Med en hästklinik och SLU som närmaste
grannar finns det stora möjligheter till samar-
bete i olika frågor.

– Hästsjukhuset är en intressant samarbets -
partner ur flera perspektiv. Vi arbetar med olika
djurslag men har i vissa delar snarlika behov
och intressen. När det gäller SLU handlar det i
första hand om forskning och kunskapsöverfö -
ring, säger Anette. 

– I den bästa av världar hänger allt detta
ihop.

UNDER SAMTALETS GÅNG slås man av två
saker, Anettes fokusering och målmedvetenhet

”Det finns några djursjukhus
som spelar i en egen division.
Skara är ett av dem.”
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samt att det inte finns ett enda stänk av ”gnäll”
om motgångar eller svårigheter i den här stund-
tals ganska trassliga affären. Vad har hon för
bakgrund som vågar slå till och köpa ett djur-
sjukhus av Skaras dignitet? Att organisations -
förmåga är ett utmärkande drag kan man
kanske gissa, men vem är hon?

– Jag kommer ursprungligen från Örsunds-
bro, nära Enköping. Blev veterinär 1998 och
började som distriktsveterinär. Sedan blev det
en kort sejour på Jordbruksverket. 

Mitt första ”riktiga” jobb var på AstraZeneca
i Södertälje. Där fick jag som veterinär en 
nyckel roll i ett nybyggnadsprojekt på djur -
avdelningen. Det var ett stort projekt som
innefattade allt gällande arbetsmiljö och djur-
välfärd. 

– Jag lärde mig mycket inom läkemedelsin-
dustrin, om begrepp som kvalitetssäkring till
exempel, berättar Anette.

Efter tre år i Södertälje flyttade Anette till
AstraZeneca i Mölndal och arbetade som
gruppchef inom avels- och genetikområdet.
Hon fick senare en tjänst som sektionschef
inom forskning kring farmakokinetik 2006. 

– När jag tog det jobbet gjorde jag ett val
som blev ett steg från det veterinära till att leda
en verksamhet med resultatkrav. 

Anette och hennes man Martin bodde då på
en liten gård mellan Lidköping och Vara. De
hade lammproduktion i liten skala men kände
att verksamheten skulle gå att utveckla. Båda
två kände starkt för idén att satsa på lamm och
de beslöt att leta efter ”den perfekta gården”.

– Ja, vi skissade på vad vi ville ha och bör jade
leta i Falköpingstrakten. Sökområdet utvidga-
des ganska snart till att sträcka sig från Dalarna
ner till Skåne. Till slut fann vi vad vi sökte i
Ervalla mellan Örebro och Lindesberg. Sats-
ningen på en större gård innebar också det ett
tydligt vägval. Vi kunde inte kombinera lant-
bruket med de jobb vi hade. Både jag och 
Martin sade upp oss från respektive anställning.

För min del gällde det att välja mellan två väl-
digt bra alternativ. Det var ett svårt beslut att
sluta på AstraZeneca där jag trivdes mycket bra,
säger Anette.

UNDER DE FÖLJANDE tre åren handlade allt
om lamm och nötkreatursuppfödning. Med
förutsättningarna på den nya gården var målet
att hysa 350 tackor och 50 dikor. Den nya rol-
len som bonde innebar också en stor omställ-
ning i livet.

– Ja, det var annorlunda att jobba så mycket
ensam efter att ha varit ständigt efterfrågad och
hjälpt andra att fatta beslut på jobbet, kom-
menterar Anette som omgående engagerade sig
i den regionala LRF-avdelningen, Fåravelsför-
bundet och Sveriges Djurbönder.  

Idag, tre år senare, har paret Skoog köpt
granngården och har en KRAV-besättning som
består av 500 tackor, 50 dikor och 100 ungnöt.
Sedan Anette gav sig in i Skaraaffären sköter
Martin lantbruket tillsammans med tre an -
ställda. 

Du, ni, verkar ha förmåga att få fart på de
verksamheter ni ägnar er åt? 

– Ja, i lantbruket har det i alla fall gått bra,
säger Anette som är full av tillförsikt gällande
djursjukhuset också.

”Det är lätt att räkna ut hur mycket en investering i en apparat kan ge på sikt,
men verklig ”pay-back” det får man från folk.”

Det är personalen som gör
den stora insatsen varje dag,
året om.
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I en nyhetsnotis publicerad på Svensk Djur-
sjukvårds hemsida den 25 april 2011 uttalar sig
Bo Lönn, ordförande i Blå Stjärnans Förvalt-
nings AB om djursjukhusets ekonomi: ”Djur   -
sjukhuset i Skara var inte lönsamt ett enda av
de sju år som Blå Stjärnan drev det. Stiftelsens
totala förlust för den här enheten uppgår till
närmare 16 miljoner kronor”. 

Avskräcker inte dessa siffror? 

– Nej, jag har beslutat mig för att strunta i
Blå Stjärnan och se framåt. Men det kan ta tid
att uppnå resultat, det måste man ta med i pla-
neringen, säger Anette. 

Hon understryker att hon tar uppgiften på
absolut största allvar och att hon känner ett
stort ansvar som arbetsgivare. 

För närvarande veckopendlar hon mellan
Skara och hemmet i Ervalla. 

– Jag arbetar väldigt mycket just nu, men när
allt kommit på plats kommer min roll att bli
mer övergripande och mycket av det som ligger
på mig nu kommer att ersättas av annat arbete
som är mer strategiskt och långsiktigt.

Anette slår ut med armen mot de anrika
byggnaderna som inhyser både smådjurs- och
hästklinik.

– Förutsättningarna är så bra här. Det är ett
djurtätt område med ett antal halvstora städer
inom en tiomilaradie och många veterinärer
som remitterar patienter till oss. Dessutom är
miljön här i Skara helt unik. Chansen att få ta
över ett sådant djursjukhus kommer knappast
tillbaka. 

– Lyckas man göra något av det här då har
man gjort något bra. Men det är ingenting man
gör själv. Det är personalen som gör den stora
insatsen varje dag, året om, avslutar Anette.  ■

Djursjukhuset i Skara har
ett drömläge i en omgiv-
ning som stavas djur, djur,
djur. Den tradition som
finns i Skara gör att djur-
sjukhusets besökare förvän-
tar sig hög kompetens.  

Scandivet
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Effekten av ångvakuumsystem för
att minska de naturligt förekom-
mande bakteriepopulationerna på
slaktade nötkreatur utvärderades 
i en stor kommersiell nötköttpro-
cessanläggning. Knivputsning
användes i kombination med
ångvakuumsaneringssystem (145–
155°C i 6–10 sekunder) på ytan av
slaktkroppar vid slutet av slaktlinjen.
Populationerna av aeroba bakterier
(TAB) och Enterobacteriaceae före
och efter behandlingen analysera-
des. Ångvakuumsystemet visade sig
vara effektivt för att ta bort visuella
föroreningar.

INLEDNING
Varje år inträffar i världen tusentals livs-
medelsburna infektioner. Många av
dessa kan spåras till konsumtion av nöt-
kött och nötköttsprodukter som förore-
nats med patogena bakterier. I EU t ex
rapporterades 2005 5 311 livsmedels-
burna utbrott som berörde 47 251 män-
niskor, vilket resulterade i 5 330 sjuk-
husbehandlingar och 24 dödsfall (1).

Kött är en matris som är näringsrik
och därför erbjuder en lämplig miljö för
spridning av livsmedelsburna patogener
samt mikroorganismer som leder till
köttförruttnelse. Adekvat bevarandetek-
nik måste därför användas för att upp-
rätthålla köttets säkerhet och kvalitet. 

Historiskt sett har skelettmuskulatur
från friska djur ansetts steril före slakt,

med undantag av lymfknutor. Trots
mycket strikt hygien under alla slaktmo-
ment är det omöjligt att helt undvika
mikrobiell förorening av slaktkroppen
(Figur 1). Mikroorganismerna kommer
från djurens avföring, hud, tarminne-
håll, lymfknutor, samt från vatten,
utrustning och människor som hanterar
slaktkroppen. Borttagning av skinnet
eller pälsen är det största riskmomentet,
då organismer från utsidan av djuret ris-
kerar att överföras till slaktkroppens yta.
Även slaktkroppens putsning och urtag-
ningsprocessen utgör kritiska moment
för mikrobiell kontamination av musku-
latur (4, 9, 14).

Omfattande förorening eller förhål-
landen som gör att mikroorganismer
förökar sig, ökar risken för förekomst
och tillväxt av sjukdomsframkallande
bakterier samt bildning av bakterietoxin
i livsmedel (18).

Olika dekontamineringsmetoder för
slaktkroppar är avsedda att minska eller
eliminera bakterier som kan vara
human patogener och också de som kan
orsaka köttförruttnelse. Vilka typer av
mikro organismer som förekommer och
omfattningen av kontamination på slakt-
produkten beror på sanering, hygien -
praxis, tillämpning av livsmedelssäker-
hets insatser, typ och omfattning av 
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❘❙❚ vetenskap
JALAL RAMISH, leg veterinär*

Utvärdering av ett ångvakuumsystems
hygieniska effekt vid slakt av nötkreatur

granskad artikel

➤

FIGUR 1. Trots mycket strikt hygien under alla slaktmoment är det omöjligt att helt undvika
mikrobiell förorening av slaktkroppen.
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produkthantering och bearbetning samt
villkor för lagring (7). De bakterier som
medför den största risken för köttför-
ruttnelse inkluderar Pseudomonas, Acti-
nobacter, Moraxella, Aeromonas, Altero-
monas, Lactobacillus och Brochothrix.
De sjukdomsalstrande bakterier som
kan finnas på slaktkroppen är Esche -
richia coli 0157 H7, Salmonella spp,
Listeria monocytogenes, Campylobacter,
Clostridium perfringens, Clostridium
botulinum och Staphylococcus aureus. De
för människor sjukdomsframkallande
mikroorganismer som är förknippade
med nötkött i Sverige är framför allt
VTEC och i viss mån salmonella. Rött
kött erbjuder en god miljö för tillväxt av
både livsmedelsförstörande och patogena
bakterier (8).

Nya dekontamineringsmetoder
Köttbearbetningsföretag strävar efter att
producera råvaror som har låga nivåer av
bakterier på ytan och inga sjukdoms -
framkallande bakterier. Men processen
utförs inte i en steril miljö och förore-
ningar är oundvikliga då patogena
mikroorganismer ibland kan komma i
kontakt med slaktkroppens yta. Slakt-
processerna har utvecklats under åren
för att minska risken för oavsiktlig
mikrobiell kontaminering (18). Detta
tillsammans med konsumenternas ökade
medvetenhet och oro för livsmedelsburna
sjukdomar har resulterat i ökade insatser
för att minska föroreningar på rått kött
(8). Eftersom mycket av de mikrobiolo-
giska föroreningarna på slaktkropparna
inte är synliga, kan putsning inte helt
eliminera fekala patogener. Därför har
olika åtgärdsstrategier för att kontrollera
och eliminera dessa tagits fram. De
dekontamineringsmetoder som används
för reduktion av mikroorganismer på
slaktkroppar kan delas in i tre huvud -
typer: 1) fysiska (t ex putsning, varmt
vatten, ånga, ångdammsugning), 2) bio-
logiska (bakteriofager) och 3) kemiska
(mjölksyra). Även kombinationer av
dessa används. 

Efter EHEC-utbrottet orsakat av
ofullständigt genomstekta hamburgare i
USA åren 1992–1993 krävde Depart-
ment of Agriculture Food Safety and
Inspection Service (FSIS), frånvaro av
synlig smuts på slaktkroppar, ”nolltole-

rans” innan kyllagring (2). Synliga föro-
reningar på slaktkropparna skärs bort
med kniv (knivtrimning) innan rengö -
ring eller annan fysisk sanering sker.

Värme i form av hett vatten eller ånga
i kombination med vakuum för sanering
av kött används bland annat i USA,
Kanada, Danmark och Australien. Meto-
den övervägs också för användning i EU
(16, 17). Dekontamineringseffekten har
undersökts på nöt, får, gris och fjäderfä
och den tillgängliga informationen tyder
på att sådan behandling, särskilt ånga,
kan vara effektiv i kampen mot patoge-
ner på köttytor (10). Ett alternativ till
att skära med kniv är att använda ång-
dammsugare (ånga i kombination med
vakuum) för att avlägsna förorenings-
fläckar. Utrustningen är handhållen och
avlägsnar föroreningar av max 2,5 cm i
diameter (2).

Syftet med föreliggande studie var att
undersöka om ånga i kombination med
vakuum fungerar effektivt på ett svenskt
slakteri.

MATERIAL OCH METODER
Studien utfördes under en period av tre
månader (från oktober till december
2010) i form av stickprov på 38 slump-

mässigt utvalda nötslaktkroppar med
olika åldersgräns på ett EU-godkänt,
medelstort slakteri i Skåne med två
slaktlinjer (nötkreatur och får). Slakteriet
är helmekaniserat och utrustat för att
slakta mellan 290–300 nötkreatur dag -
ligen. Djuren som slaktas kan vara av
olika köttraser, mjölkraser och ibland
blandade raser. För att avlägsna synlig
kontaminering används förutom puts-
ning med kniv även behandling med
ångvakuumdammsugare som ett sista
steg i slaktprocessen. Efter bedövning
hängs varje djur upp i en kedja på en
hängbana som transporterar kropparna
till stationer för avblodning, avhudning,
urtagning, klyvning, knivputsning och
till sist ångvakuumsanering.

Ångvakuumdammsugare
Ångvakuumdammsugare används på
slaktkropparna som ett behandlingssteg.
Behandlingen utgörs av åtta till tio ver-
tikala rörelser med handtaget över de
ytor på slaktkroppen som ska saneras
(Figur 2).

Det danska Danish Meat Research
Institute (DMRI) har utvecklat ett lätt
(ca 300 gram) ångvakuumhandtag med
ett munstycke som säkerställer en jämn
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FIGUR 2. Behandlingen utgörs av åtta till tio vertikala rörelser med handtaget över de ytor
på slaktkroppen som ska saneras.
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temperaturfördelning över hela mun-
stycket. Två sådana ångvakuumhandtag
är installerade på den anläggning som
ingår i föreliggande studie. Den princi-
piella funktionen framgår av Figur 3.

Ångvakuumsystemet består av en fast
enhet innehållande ånggenerator och
vakuumsug. Till denna är ansluten en
flexibel slang med ett handtag i änden.
Det utbytbara handtaget har ett metal-
liskt munstycke med ett hål i mitten
omgivet av en uppsättning små hål där
ångan kommer ut när handtagets mun-

stycke är i nära kontakt med slaktkrop-
pens yta (Figur 4). Ångan produceras av
dricksvatten (15 liter per timme) utan
återvinning och trycket från ångan in i
handtaget är 4,5 bar. Temperaturen på
det utbytbara metallmunstycket, som
har kontakt med ytan på slaktkropparna
i 6–10 sekunder, är mellan 149–159°C.
Ångan sugs bort tillsammans med föro-
reningar från slaktkropparna med hjälp
av vakuum. 

Ångan desinfekterar kontinuerligt
behandlade ytor. Detta minskar också

risken för korskontaminering mellan
olika slaktkroppar. Ångsugenheten är
ansluten till en vakuumpump och en
ånggenerator. Två slangar är anslutna till
handtaget. En sugslang är ansluten till
vakuumpumpen och en behållare för
insamling av föroreningar är placerad
mellan handtaget och vakuumpumpen.
Den andra slangen är ansluten till ång-
generatorn som producerar ånga från
dricksvatten. För att säkerställa en kon-
stant ångleverans utan kondensbildning
är en vattenavskiljare försedd med en
regulator placerad mellan handtaget och
ånggeneratorn.

Provtagning
Provtagningen omfattade vuxna djur
och mellankalvar för att få ett mått på
totala antalet aeroba bakterier (TAB)
och Enterobacteriaceae. Slaktkropparna
provtogs genom att fyra ställen på krop-
pen (lårets insida, flank, bringa, hals)
(Figur 5) svabbades med sterila kom-
presser fuktade med 10 ml buffrat pep-
tonvatten. Vid svabbningen använde
provtagarna plasthandskar som byttes
mellan varje slaktkropp. En yta av
10×10 cm² svabbades med tio vertikala
rörelser (en rörelse upp och ner betraktas
som en rörelse) och tio horisontella
rörelser med ett tryck som motsvarar det
som skulle användas för att avlägsna tor-
kat blod från en köttyta. Provtagningen
(svabbningen) före ångbehandlingen
skedde efter klyvningen men före puts-
ningen av slaktkropparna och svabb-
ningen efter ångbehandlingen skedde
före kylning. Provtagningen pågick från
oktober till december 2010 och omfat-
tande totalt 38 slaktkroppar. Vid varje
tillfälle provtogs två slaktkroppar före
och två slaktkroppar efter ångbehand-
ling, totalt analyserades 76 prover. 

De individuella proven från de olika
provtagningsställena på slaktkroppen
poolades och kylförvarades fram till ana-
lys. Provtagningsställena hade valts efter-
som de erbjuder en tillräckligt stor slät
yta för att få ett representativt prov och
för att dessa områden ofta förorenas
under slaktprocessen (3).

Mikrobiologisk analys
Proven analyserades av Alcontrol enligt
NMKL (Nordic Committee on Food
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FIGUR 3. Flödet av ånga och vakuum genom handtaget (3, 20). Ångan leds till handtaget
via en liten kanal (röd pil). Vid handtagets munstycke fördelas ångan och matas ut via
små hål i kanten. Ångan överför värmen till munstycket när den passerar över det, och
ånga/kondensat avlägsnas av vakuumsug (blå pil).

FIGUR 4. Det utbytbara handtaget har ett metalliskt munstycke med ett hål i mitten om -
givet av en uppsättning små hål där ångan kommer ut när handtagets munstycke är i
nära kontakt med slaktkroppens yta.
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Analysis) 86 för aeroba mikroorganis-
mer och NMKL 144 för Enterobacteria-
ceae. Medelvärden och standardavvikel-
ser (SD) för totalantal aeroba bakterier
och Enterobacteriaceae har beräknats
med hjälp av datorprogram (Microsoft
Excel, version 2002).

RESULTAT 
Resultaten av studien framgår i Tabell 1.
Medelvärdena för totalantalet aeroba
bakterier och Enterobacteriaceae mins -
kade efter användning av ångvakuum-
systemet. Skillnader i standardavvikelse
observerades och dagligt logaritmiskt
medelvärde före och efter behandlingen
beräknades.

76 prover samlades in och analysera-

des (4 prover vid 19 provtagningstillfäl-
len), se Tabell 2. Av de 38 slaktkropparna
provtagna för Enterobacteriaceae visar
analysresultaten att samtliga prov hade
en låg halt (<1,0 log cfu/cm²) efter be -
handlingen medan det före behandlingen
var 1,0–1,9 log cfu/cm². Innan ång -
vakuumbehandlingen hade 5,4 procent
av proverna otillfredsställande resultat,
36,8 procent godtagbart med anmärk-
ning och 57,8 procent hade tillfredsstäl-
lande resultat. Efter behandlingen var
samtliga resultat för Enterobacteriaceae
tillfredsställande. 

För TAB hade 10,5 procent av proven
tillfredsställande resultat, 84,2 pro cent
godtagbart resultat med an märkningar
och 5,3 procent otillfredsställande resul-
tat. Efter behandlingen uppvisade 68,4
procent av slaktkropparna tillfredsstäl-
lande resultat, 31,6 procent godtagbart
och ingen hade otillfredsställande resul-
tat. Bedömningen som användes vid vår
studie bygger på EU-kommissionens
förordning (EG nr 2073/2005) och dess
ändring (EG nr 1441/2007). Enligt
förordningen är det tillåtet att använda
även icke destruktiva metoder såsom
svabbning men gränsvärdena är inte 
specificerade. Det är därför inte möjligt
att direkt bedöma provresultaten med
hjälp av de gränsvärden som anges i
denna förordning. För analys av mikro-
organismer på nötkött med svabbmeto-
den finns gränsvärden som tillämpas i
ett flertal EU-länder (13) och som också
anges i Tabell 3.

DISKUSSION
Det råder allmän enighet om att den 
viktigaste källan till mikrobiologiska 
kontaminationer är huden på djuret, i

kombination med avföring, bakterier
som härrör från den öppna tarmen, jord,
damm, kontakt med smutsiga instru-
ment, händer och kläder.

I Sverige har köttindustrin investerat
mycket tid och kraft på metoder för att
minska bakteriell kontamination på
levande djur och under hela slaktproces-
sen. Den begränsade framgången med
att minska föroreningar på levande djur
har fokuserat uppmärksamheten på
medel för att sanera köttytor. De statliga
myndigheterna i USA var de första att
uppmuntra den rutinmässiga använd-
ningen av saneringssystem i köttanlägg-
ningar. Som ett resultat av detta arbete
har många amerikanska köttföretag tagit
i drift saneringssystem och erhållit god-
kännande för deras användning. Det
mest framgångsrika kommersiella syste-
met har varit ångbehandlingssystem
med behandlingstider på åtta till tio
sekunder. En minskning med cirka 1 log
CFU/cm² har kunnat konstateras för
naturligt förekommande bakteriestam-
mar på ytan av nötslaktkroppar som har
behandlats med dessa system (15, 17). 

Antimikrobiella ingripandetekniker
har ökat intresset för att minska bakte -
riella kontaminationsnivåer. Genom
saneringsbehandlingar eller antimikro-
biella förfaranden kan man uppnå häm-
ning eller försening av mikrobiell
tillväxt. Sådana insatser bör vara säkra,
ekonomiska, genomförbara i produk-
tionsprocessen, allmänt accepterade av
konsumenterna och de bör inte ändra de
organoleptiska egenskaperna hos köttet.
Vissa behandlingar som inbegriper vat-
ten, ånga eller syror, kan leda till att luft-
fuktigheten på ytan av slaktkropparna
ökar. Detta måste beaktas, eftersom det
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FIGUR 5. Slaktkropparna provtogs genom
att fyra ställen på kroppen (lårets insida,
flank, bringa, hals) svabbades med sterila
kompresser fuktade med 10 ml buffrat
peptonvatten.

Tabell 1. FÖREKOMST AV TOTALA ANTALET AEROBA MIKROORGANISMER OCH ENTEROBACTERIACEAE PÅ

EN 1 CM² STOR YTA AV NÖTKÖTT FÖRE OCH EFTER BEHANDLING MED ÅNGDAMMSUGARE I 6–10 SEKUNDER.
FB = FÖRE ÅNGDAMMSUGAREBEHANDLING, EB = EFTER ÅNGDAMMSUGAREBEHANDLING.

Analys      Provtagnings- Antal Medelvärde Standard-
tillfälle prov (log CFU/cm²) avvikelse

Totala antalet 
mikroorganismer 30°C FB 19 3,49 ± 0,20 0,52

EB 19 2,48 ± 0,11 0,49

Enterobacteriaceae 37°C FB 19 1,07 ± 0,04 0,21
EB 19 1,00 0,00
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är en välkänd princip inom kötthygien
att hålla slaktkroppen så torr som möj-
ligt för att begränsa den potentiella ris-
ken för tillväxt av bakterier. Således kan
köttets hållbarhet påverkas negativt av
saneringsåtgärder (6).

Vår aktuella studie visar att effektivi-
teten av ångdammsugarsystem för bort-
tagning av bakteriell kontamination på
slaktkroppar av nöt totalt sett är mycket
god, med lovande preliminära resultat
under de praktiska förhållanden som
råder i samband med slakten (Figur 6).

Fullständig inaktivering av mikrofloran
uppnås dock inte.

Resultaten åskådliggör att ångva-
kuumbehandlingen effektivt kan minska
den totala bakteriepopulationen och
Enterobacteriaceae på de färska slakt-
kropparna utan att negativt påverka
utseende, färg, lukt eller den totala
acceptansen. Fördelen med ångan fram-
hålls även av Kozempel och medarbetare
(12). Ytan på slaktkroppen som ska
behandlas är i själva verket ganska grov
med många porer. Det är svårt att döda

bakterier som hamnar i dessa porer med
t ex desinficerande lösningar eftersom
ytspänningen hindrar vätskan från att
komma in i porerna för att döda bakte-
rierna. Ett mycket tunt lager av luft
fångar fukt, och enbart ånga har svårt att
passera genom dessa hinder för att nå
bakterierna på köttytan. 

Kombinationen med vakuumsug eli-
minerar detta luftlager och gör att ångan
kan penetrera porerna.

Korskontaminering
En av faktorerna som kanske kan på -
verka resultatet och som kan vara värd
att beakta är den korskontaminering
som kan ske via ångvakuumhandtaget
när det kommer i kontakt med slakt-
kroppens yta (Figur 7). För att bedöma
risken för korskontaminering via ång -
vakuumhandtaget togs i Danmark (20)
prover på munstycket med kompresser
nio till tio gånger om dagen under sex
dagar. Provtagningsområdena var den
del av munstycket som kommer i kon-
takt med köttets yta, och 1 cm på insi-
dan och utsidan av munstycket, totalt ca
20 cm². Svabbproverna togs strax efter
avstängning av vakuum och ånga. Alla
svabbningar gjordes på dagarna då
ångvakuumutrustningen användes kon-
tinuerligt vid normal slakthastighet (ca
45 djur/timme), för att proven skulle
vara representativa för den mikrobiolo-
giska belastningen under realistiska för-
hållanden.

Temperaturen i huvudet på ångva-
kuumhandtaget uppmättes på utsidan
av munstycket och den var över 68,5°C
i alla tester. Vid denna temperatur kom-
mer flertalet patogena bakterier på mun-
stycket att elimineras omedelbart. Inga
prover i undersökningen var positiva för
E coli vilket tyder på att risken för
korskontaminering med patogena bak-
terier, såsom Salmonella och E coli, var
mycket liten.

Litteraturuppgifter
Tillgängliga vetenskapliga data visar att
ångvakuumsanering ger en minskning
av minst 1 log cfu/cm² för totala antalet
aeroba mikroorganismer i de studier
som är baserade på naturligt kontamine-
rade slaktkroppar (12).

I studier av James och medarbetare
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Tabell 2. RESULTATEN AV FÖRDELNINGEN AV MIKROORGANISMER FÖRE OCH EFTER SLAKTKROPPARS

BEHANDLING MED ÅNGVAKUUMSYSTEM.

Totala antalet aeroba mikro- Enterobacteriaceae 37°C
organismer 30°C (log CFU/cm²) (log CFU/cm²)

Prov Före Efter Minskning Före Efter 
nr ångvakuum ångvakuum ångvakuum ångvakuum

1 3,7 2,1 1,6 <1,0 <1,0
2 4,5 3,8 0,7 <1,0 <1,0
3 3,0 2,9 0,1 1,0 <1,0
4 3,4 3,0 0,4 1,0 <1,0
5 3,8 2,2 1,6 1,0 <1,0
6 3,9 1,9 2,0 1,0 <1,0
7 3,9 2,4 1,5 1,2 <1,0
8 4,2 2,9 1,3 1,3 <1,0
9 3,8 2,2 1,6 1,9 <1,0

10 3,2 1,7 1,5 1,0 <1,0
11 3,6 2,2 1,4 1,0 <1,0
12 3,5 2,9 0,6 1,0 <1,0
13 3,5 2,9 0,6 1,0 <1,0
14 2,9 2,3 0,6 <1,0 <1,0
15 3,5 2,3 1,2 <1,0 <1,0
16 2,6 2,2 0,4 1,0 <1,0
17 2,8 2,3 0,5 1,0 <1,0
18 3,9 2,3 1,6 1,0 <1,0
19 2,9 2,3 0,6 1,0 <1,0

Tabell 3. PROCESSHYGIENKRITERIER SOM FASTSTÄLLS I FÖRORDNING 2073/2005, RÖRANDE TOTALA

ANTALET AEROBA MIKROORGANISMER OCH ENTEROBACTERIACEAE I VÄVNADSPROVER. FÖRORDNINGEN

TILLÅTER ÄVEN ANVÄNDNING AV ICKE DESTRUKTIVA METODER SÅSOM SVABBNING. FÖR ANALYS ENLIGT

SVABBMETODEN ANGES GRÄNSVÄRDEN SOM TILLÄMPAS I ETT FLERTAL EU-LÄNDER (13).

EUs mikrobiologiska gränsvärden för slaktkroppar av nötkreatur, får, getter och hästar
(log CFU/cm²)

Mikrobiologisk Provtagningsmetod Acceptabel Marginal Oacceptabel
parameter

Totala antalet aeroba Vävnadsprov <3,5 3,5–5,0 >5,0
mikroorganismer Svabb <2,8 2,8–4,3 >4,3

Enterobacteriaceae Vävnadsprov <1,5 1,5–2,5 >2,5
Svabb <0,8 0,8–1,8 >1,8
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(10) respektive Kochevar och medarbe-
tare (11) konstaterades att ångvakuum-
system kunde reducera totalantalet aeroba
mikroorganismer med 1,1–2,3 log cfu/
cm² från de ursprungliga nivåerna på
4,6–5,1 log cfu/cm². Bolton (2) och
Dorsa och medarbetare (6) rapporterade
om en reduktion med 3,2 log CFU/cm²
från de ursprungliga nivåerna på 6,2 log
CFU/cm². Enligt Trivedi och medarbe-
tare (21) reducerades de genomsnittliga
populationerna av totalantalet aeroba
bakterier och Enterobacteriaceae från
1,88 respektive 1,89 före ångvakuumbe-
handling till 1,00 respektive 0,71 ome-
delbart efter behandlingen med ånga. 

Påverkande faktorer
I den aktuella undersökningen gav ång-
behandlingen i kombination med
vakuum en viss reduktion av totalantalet
aeroba mikroorganismer vid 30°C. Som
mest noterades en reduktion från 3,9 log
cfu/cm² till 1,9 log cfu/cm² och som
minst en reduktion med 0,1 log cfu/cm²
(Tabell 2). Den stora spridningen av
effekten av behandlingen kan förklaras
av den varierande renheten hos de
behandlade slaktkropparna.

Effekten av ångvakuumsystembe-
handling som saneringteknik beror på

både operativa faktorer och faktorer som
är relaterade till själva produkten. Ope-
rativa faktorer är t ex appliceringsmetod,
tid eller föremålet för användning inom
slaktsekvensen samt anläggningstyp (t ex
slaktvolym, storlek och utformning 
av anläggningen) (19). Det noterades
under vår studie att faktorer som är rela-

terade till själva produkten, t ex typ av
mikrobiell förorening och tid för expo-
nering för föroreningar, kan påverka
mängden kvarvarande bakterier. Även
biofilmbildning kan påverka effektivi -
teten av behandling med ångvakuum-
system. 

De viktigaste slutsatserna som kunde
dras av studien är att effekten av ång -
vakuumsystemet beror både på opera -
törens behandling av apparaten och
utrustningens tekniska status. Sanerings -
system med ångvakuum är avsett att
avlägsna synliga fläckar av föroreningar
från små, lokala områden på slaktkrop-
par. Systemet är avsett att användas i
stället för eller utgöra ett komplement
till knivtrimning (putsning). Däremot
lämpar sig inte systemet för hela slakt-
kroppar.

Ångvakuumutrustning har en stor
potential och kan rätt använd öka pro-
duktsäkerheten på slaktlinjer. Samtidigt
bör det påpekas att utrustningen endast
bör användas som ett komplement till
putsning med kniv för att upprätthålla
en hög slakterihygien.

SUMMARY
Evaluation of a steam vacuum process
in a commercial beef processing plant
In industrial conditions, the efficacy of
surface decontamination for reducing

➤

16 N U M M E R  11 • 2011 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

FIGUR 6. Studien visar att effektiviteten av ångdamsugaresystem totalt sett är mycket god,
med lovande preliminära resultat under de praktiska förhållanden som råder i samband
med slakt.

FIGUR 7. En av faktorerna som kan påverka resultatet är den korskontaminering som kan
ske via ångvakuumhandtaget när det kommer i kontakt med slaktkroppens yta.
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naturally occurring bacterial population
on slaughtered cattle in a large commer-
cial plant was evaluated. At the end of
the slaughter line, the combination of
knife trimming and a steam spot vacuum
cleaning system, (145–155°C for 6–10
seconds) was applied to the meat surface.
Total aerobic bacteria (TAB) and Entero-
bacteriaceae populations were enumera-
ted. The steam vacuum systems removed
visual pollution effectively, which in turn
resulted in a significantly better result
than microbiological knife trimming.
The data showed that the total aerobic
bacteria counts at selected locations were
affected by the action. The process signi-
ficantly (P ≤ 0.01) decreased mean TAB
from 3.49 log cfu/cm² before treatment
to 2.33 log cfu/cm² immediately after
treatment and the Enterobacteriaceae
decreased from a maximum level of <1.7
log cfu/cm² to <1.0 log cfu/cm². 

This study indicates that the steam
vacuum system is effective in a commer-
cial environment to reduce bacterial 
contamination of fresh slaughtered beef
carcasses in the more polluted areas, 
although it does not lead to complete
recovery.
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Erytrocytos karakteriseras av en
ökning av antalet erytrocyter vilket
ger en ökad hematokrit och hemo-
globinkoncentration. Den vanligaste
orsaken är en störning i vätske -
balansen och kallas då en relativ
erytrocytos. Absolut erytrocytos kan
vara primär eller sekundär. Primär
absolut erytrocytos är sällsynt före-
kommande hos katt och är en 
myeloproliferativ sjukdom där en
ökad erytropoes ses utan stimule -
ring från erytropoetin. Det är viktigt
att klassificera erytrocytosen då
behandlingen skiljer sig markant
mellan de olika typerna. Artikeln
beskriver patofysiologi, diagnostise -
ring och behandling av problemet,
och utgör författarens examensar-
bete för specialisering i hundens
och kattens sjukdomar.

BAKGRUND
Erytrocytos karakteriseras av en ökning
av antalet erytrocyter (RBC) vilket även
avspeglas i en ökad hematokrit (HKT)
och hemoglobin-(Hb)-koncentration
(2, 10, 12). Beroende på bakomliggande
orsaker delas erytrocytosen in i en relativ
och en absolut form (10, 12). Relativ
erytrocytos beror på dehydrering och är
den vanligaste orsaken till erytrocytos.
Diagnosen verifieras när värdena norma-
liseras efter adekvat rehydrering (10).
Absolut erytrocytos kan vara primär
eller sekundär. Sekundär erytrocytos

beror på stimulering av benmärgen att
producera erytrocyter under påverkan 
av hormonet erytropoetin (EPO) (10).
Orsakerna kan vara vävnadshypoxi eller
vissa typer av tumör- och njursjukdomar
(se Tabell 1). Primär erytrocytos är en
myeloproliferativ sjukdom som är säll-
synt förekommande hos djur (25) och
människa (20). I en äldre studie av feli-
na myeloproli ferativa sjukdomar utgjor-
de primär erytrocytos 0,9 procent av alla
myelo proliferativa sjukdomar hos katt
(5). Förutom hos katt och människa har
sjukdomen beskrivits hos nöt (7, 22),
hund (5, 7, 13, 22), häst och möss (7).

Termen polycytemi förekommer ofta
i litteraturen, men är egentligen inte kor-
rekt då polycytemi betyder en ökning av
alla cirkulerande celler i blodet (3). Där-
för används termen erytrocytos i denna
litteraturstudie då den enbart refererar
till en ökning av antalet röda blodceller.
Litteraturstudien syftar till att belysa

erytrocytosens patofysiologi, diagnosti-
sering och behandling hos katt.

PATOFYSIOLOGI
Klassificering
Erytrocytos klassificeras som relativ eller
absolut, se Tabell 1. Vid relativ erytro -
cytos är totala erytrocytmassan normal,
men i ett blodprov kommer RBC, Hb-
koncentration och HKT att vara förhöjda
på grund av en minskad plasmavolym
(hemokoncentration) (10, 12). 

Absolut erytrocytos karakteriseras av
en ökad erytrocytmassa (10) och kan
vara antingen primär eller sekundär
(18). Vid blodprovstagning ses då även
ökat RBC, ökad HKT och ökat Hb,
men i dessa fall beror det inte på någon
minskning av plasmavolymen utan istäl-
let på en primär ökning av erytrocytan-
talet (4, 12, 14, 18, 25). Primär absolut
erytrocytos är en kronisk myeloprolife-
rativ sjukdom där till synes normala
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Erytrocytos hos katt – en litteraturstudie

Tabell 1. KLASSIFICERING OCH ORSAKER TILL ERYTROCYTOS HOS KATT. MODIFIERAD FRÅN COUTO OCH

NITSCHE (3, 18) SAMT UPPGIFTER FRÅN GIGER (6).

Typ av erytrocytos Tänkbara orsaker

Relativ erytrocytos • Hemokoncentration/dehydrering

Absolut erytrocytos
Primär • Myeloproliferativ sjukdom

Sekundär
Nedsatt syresättning i kroppsvävnader • Lungsjukdom

• Depression av andningscentrum
• Högervänstersidig shunt t ex Fallots tetralogi 
• Vistelse på hög höjd
• Kraftig övervikt
• Brist på methemoglobinreduktas

Normal syresättning i kroppsvävnader • Hypertyreoidism
• Neoplasier i njurar
• Neoplasier utanför njurar
• Njursjukdom (njurcystor, hydronefros 

inflammation, infektion och amyloidos)
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erytroida prekursorceller i benmärgen
börjar dela sig oavhängigt av det erytro-
poesstimulerande hormonet EPO.
Sekundär absolut erytrocytos är ett
resultat av en EPO-medierad ökning av
erytrocytproduktionen i benmärgen (4).
Det har beskrivits två patofysiologiska
orsaker till denna ökade EPO-produk-
tion. Den ena anses bero på vävnads -
hypoxi som stimulerar till produktion av
EPO och den andra har beskrivits vid
vissa typer av tumörsjukdomar och icke
neoplastiska njursjukdomar, som antas
orsaka förhöjda värden av EPO eller
EPO-liknande substanser (25).

Erytropoetinproduktion och 
funktion
EPO är ett glykoproteinhormon tillhö-
rande gruppen hematopoetiska tillväxt-
faktorer (18). Det produceras i njurarna

(10) och, likt de flesta hormon, kontrol-
leras av en ”feedback-mekanism” (Figur
1) (18). Vid minskad syresättning peri-
fert reagerar celler i njurarna med ökad
syntes av EPO vilket leder till en ökad
erytropoes i benmärgen. Vid ökad syre-
sättning perifert ses istället en nedsatt
produktion av EPO vilket leder till en
minskad erytropoes. På detta sätt vid-
makthålls optimal erytrocytmassa för
adekvat syresättning av kroppens väv -
nader (10, 18). En stegring av EPO i
serum är beroende av en nyproduktion
av EPO snarare än frisättning från en
depå. EPO har en halveringstid i plasma
på cirka tio timmar (6). Den optimala
syreleveransen anses vara uppnådd när
HKT hos katt ligger mellan 35–45 pro-
cent (18). Referensvärdet för HKT hos
katt, enligt litteraturen, ligger mellan
24–45 procent (21). 

Det finns två morfologiskt olika celler
i njurinterstitiet. Typ 1-celler är intersti-
tiella fibroblaster som antas stå för EPO-
produktionen. Typ 2-celler beskrivs som
lymfocytliknande och tros fungera som
antigenpresenterande celler. Typ 1-cel-
lerna finns i proximala vindlande tubuli,
djupt i njurbarken och i yttre märgen.
Dessa celler anses vara fysiologiska syre-
sensorer. Lokalisationen är både anato-
miskt och fysiologiskt viktig. Syrekon-
sumtionen är hög i njurbarken och när
syrenivån sjunker reagerar dessa strate-
giskt placerade sensorer med att öka
EPO-produktionen, vilket resulterar i att
antalet erytrocyter och den syrebärande
kapaciteten ökar (18).

Relativ erytrocytos
Relativ erytrocytos beror på en hemo-
koncentration orsakad av störningar i
vätskebalansen som ger minskad plas-
mavolym. Hos hund och människa kan
mjälten tömma sig på blod i samband
med kraftig ansträngning och kortvarig
stress och då orsaka en mild relativ
erytrocytos. Hos katt är detta mindre
uttalat på grund av anatomiska och
funktionella skillnader i mjälten (icke-
sinusial mjälte) (18).

Primär absolut erytrocytos
Primär erytrocytos är första gången
beskriven hos människa 1892 och mer
ingående 1902 (19). I litteraturen om -
talas ofta primär erytrocytos som poly-
cytemia [rubra] vera (PV) (5, 9, 20, 22,
27). Kriterierna för diagnosen är fast-
ställda av Polycytemia Vera Study Group
(2, 20). Bland kriterierna ingår spleno-
megali, hepatomegali, leukocytos och
trombocytos. Hos katt ses inte dessa för-
ändringar lika uttalat och primär absolut
erytrocytos är ett bättre uttryck för sjuk-
domstillståndet hos katt (2, 20). Spleno-
megali har enbart kunnat ses hos 25 
procent av katterna (10).

Orsaken till primär absolut erytrocy-
tos är okänd, men resultat från forsk-
ning hos människa och mus har visat att
ett förändrat uttryck av Bcl-x-proteinet,
en hämmare av apoptos, kan vara bidra-
gande orsak till en erytropoetinoavhängig
överlevnad och celldelning av erytrocyter
hos individer med sjukdomen. I normal-
fallet utrycker erytroblaster Bcl-x-pro -

➤

20 N U M M E R  11 • 2011 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

FIGUR 1. Flödesschema över hur syretrycket i proximala tubuli styr EPO- och därmed
erytrocytproduktionen med hjälp av en feedback-mekanism. Röda pilar symboliserar posi-
tiv feedback och blå pilar negativ feedback. EPO syntetiseras i njurarna. Vid renal hypoxi
ökar EPO-produktionen som i sin tur stimulerar produktion och mognad av erytrocyter i
benmärgen. När syrebehovet minskar, avtar också EPO-koncentrationen i blodet.
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teinet, och mogna erytrocyter uttrycker
inget eller sparsamt med Bcl-x. Patienter
med polycytemia vera (PV) anses ha ett
ökat uttryck av Bcl-x i alla stadier av 
differentieringen av erytrocyterna utan
inverkan av erytropoetin. Det finns
också indikationer på att ökade nivåer av
insulin-like growth factor-binding pro-
tein 1 hos patienter med PV kan ligga
bakom ökad känslighet hos erytroida
stamceller för insulin-like growth factor
1, vilket skulle resultera i överproduk-
tion av erytroida celler (23).

Sekundär absolut erytrocytos
Sekundär absolut erytrocytos kan orsa-
kas av en ändring av den regulatoriska
mekanismen av erytropoesen eller okon-
trollerad överproduktion av EPO (jäm-
för med Figur 1) (18). En översikt över
olika orsaker till sekundär absolut
erytrocytos visas i Tabell 1.

Vid systemisk hypoxi stimuleras nju-
rarnas typ 1-celler till ökad produktion
av EPO (jämför med Figur 1) (18). I
den engelskspråkiga litteraturen omtalas
denna form av sekundär absolut erytro-
cytos som ”appropriate” erytrocytos (17,
18). Möjlig svensk översättning kan 
vara adekvat, då denna EPO-syntes är
fysiologisk till följd av hypoxin. Några
orsaker som finns beskrivna är kronisk
lungsjukdom, vistelse på hög höjd, kar-
diovaskulär höger till vänstershunt (17),
kraftig övervikt (18) och brist på enzy-
met methemoglobinreduktas (ovanligt)
(5) (Tabell 1). Brist på methemoglobin-
reduktas har dokumenterats hos flera
hundraser och hos korthårig tamkatt
(6). Hos friska individer omvandlas
kontinuerligt en mindre andel av Hb till
methemoglobin. För att upprätthålla
normal koncentration av Hb i erytrocy-
terna reducerar enzymet methemoglo-
bin tillbaka till Hb. På grund av oför-
mågan hos methemoglobin att binda till
syre kan djur med brist på enzymet
utveckla en måttlig erytrocytos (6). 

Ökade EPO-värden utan hypoxisk
stimulering omtalas i den engelsksprå -
kiga litteraturen som ”inappropriate”,
icke adekvat, sekundär erytrocytos (17,
18). Här ses primärt patologisk EPO-
syntes och frisättning till skillnad från
den som sker sekundärt till hypoxi vid
adekvat erytrocytos. Bakomliggande

orsaker kan vara hypertyreoidism, njur-
neoplasier, neoplasier utanför njurarna
(som anses kunna producera EPO-lik-
nande substanser) och njursjukdomar
som t ex njurcystor, hydronefros (3, 17,
18), infektioner, inflammationer och
amyloidos (6) (Tabell 1). 39 procent av
katterna med hypertyreoidism uppvisar
lindrig erytrocytos vid blodprovstagning
(8). Orsaken kan vara ökad EPO-pro-
duktion på grund av ökad syrekonsum-
tion eller en direkt tyreoid hormon-
medierad proliferation av den erytreoida
benmärgen. Neoplastiska njursjukdomar
anses kunna producera EPO-liknande
substanser (17). Den vanligaste neopla-
sin som ses i njurarna hos katt är lym-
fom (11), och renalt lymfom som orsak
till erytrocytos finns dokumenterad hos
hund (18). Primära njurtumörer är säll-
synt förekommande hos katt (11).

DIAGNOSTISERING AV ERYTRO-
CYTOS
För att kunna diagnostisera och klassi -
ficera erytrocytos är det viktigt med en
noggrann anamnes, klinisk undersök-
ning samt adekvata blod- och urinana -
lyser. 

Symtom
Misstanke om en absolut erytrocytos
stärks av uteblivna kliniska symtom på
dehydrering. Kliniska symtom vid
erytrocytos kan vara tegelstensfärgade

slemhinnor (plethora) och neurologiska
symtom som trötthet, ataxi, kramper,
blindhet (6, 23), dilaterade pupiller,
fradga runt munnen, huvudryckningar
(23) framfällda klor och bakbensparalys
(Figur 2) (4). Andra symtom, som fram-
trädande kärl i sklera och retina (4, 6)
samt ihållande blödningar förekommer
(4, 5). Rupturerade blodkärl kan orsaka
blodblandade kräkningar, epistaxis,
hematuri eller blod i avföringen (hemato-
chezia) (6, 18, 22). Även beteendestör-
ningar som t ex att katten börjar äta
avföring (pica) har observerats (12). 

Symtomen som uppträder i samband
med sjukdomen kan förklaras med ökad
blodviskositet och blodvolym på grund
av det ökade antalet erytrocyter. Det
leder till nedsatt blodflöde, vaskulär stas
och vävnadshypoxi (25). Komplikatio-
ner i samband med detta kan vara
infarkter, tromber och rupturer av små
blodkärl (18). Nedsatt cirkulation och
arteriella tromber i hjärnan anses vara
orsaken till de neurologiska symtom
som kan ses (6). Den ökade blodviskosi-
teten kan också medföra milda bronko -
interstitiella förändringar (6, 18) och
hjärtkammarförstoring (5, 18).

Andra symtom som ibland ses är
polyuri och polydipsi (4, 5, 25). Det har
dokumenterats hos två hundar att orsa-
ken till polyurin och polydipsin är en
störning i njurarnas förmåga att kon -
centrera urinen på grund av blodets
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FIGUR 2. Kliniska symtom vid erytrocytos kan omfatta bland annat bakbensparalys, på
grund av tromber orsakade av ökad blodviskositet och blodvolym.
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ökade viskositet, samt på en nedsatt
vasopressinfrisättning (24).

Diagnostiska analyser 
Då behandling och prognos skiljer sig
beroende på de olika orsakerna till
erytrocytos, är det viktigt att försöka
klassificera erytrocytosen. Flödesdia-
grammet som visas i Figur 3 beskriver
hur diagnostiseringen av erytrocytos kan
göras steg för steg.

Relativ erytrocytos
Relativ erytrocytos orsakas av dehydre -
ring. Vid blodprovstagning ses förutom
förhöjda erytrocytparametrar även en
ökning av totalprotein och albumin,
samt i de flesta fall en prerenal azotemi
(4, 18). För att klassas som erytrocytos
hos katt krävs det att hematokriten över-
stiger 45 procent (2). Ett urinprov visar
vanligen en urindensitet över 1,040
(18). Rehydrering leder till att katter
med relativ erytrocytos återfår normala
erytrocytparametrar som förblir nor -
mala om bakomliggande orsaker till
dehydreringen inte fortgår (10).

Absolut erytrocytos
För att säkert kunna skilja en absolut
erytrocytos från en relativ erytrocytos

krävs det möjlighet att kunna mäta
erytro cytmassan och erytrocyternas hal-
veringstid. Det kan göras med hjälp av
bland annat radioaktivt krom (Cr51 )
som fäster till erytrocyterna (18, 22, 27).
Erytrocytmassan kan också korreleras
till patientens plasmavolym. Den kan
uppskattas genom att märka albuminet i
plasman med radioaktivt jod (I125 ).
Dessa analyser utförs inte rutinmässigt
och är sällan nödvändiga i det kliniska
arbetet (18).

Vid ultraljud av hjärta och njurar, hos
patienter med primär erytrocytos, konsta -
teras ofta en hjärtmuskelhypertrofi (4,
6), samt en hyperekogenitet i njurarna
(6). Detta är fysiologiskt och uppstår
sekundärt till blodets hyperviskositet (4,
6). Vid benmärgsaspirat från patienter
med primär absolut erytrocytos ses en
hyperplasi av den erytroida linjen i ben-
märgen (6, 12, 25), men även hyperplasi
av granulocytära cellinjer inklusive baso-
filer har observerats vilket gör att M/E-
kvoten kan ligga normalt (12). En mye-
loid/erytroid (M/E) kvot hos katt som
ligger normalt till lågt ses vid alla former
av erytrocytos och det går därför inte att
skilja en primär absolut erytrocytos från
en sekundär absolut erytrocytos enbart
med hjälp av ett benmärgsaspirat (6, 18).

Ett billigt och enkelt mått på ökad
erytopoetisk aktivitet är ett absolut
reticulocytantal högre än 40 000/µl i
kombination med normal eller förhöjd
hematokrit (18). I en studie gjord av
Hasler och medarbetare var medelvärdet
på hematokriten hos katter med primär
erytrocytos 72 procent (56–84 %) jäm-
fört med 62 procent (52–74 %) vid
sekundär absolut erytrocytos (10).

Primär absolut erytrocytos kan miss-
tänkas vid persisterande erytrocytos där
patienten inte svarar med normalise -
rande värden på vätskebehandling och
där andra orsaker till ökad erytropoes
uteslu tits. Primär absolut erytrocytos är
en kronisk myeloproliferativ sjukdom.
Sjukdomen innebär att erytroida stam-
celler delar sig oavhängigt av EPO-pro-
duktionen (jämför med Figur 1) (4, 12).
Vid blodprovsanalys av EPO förväntas 
då resultat som visar på låga eller ej 
mät bara EPO-värden (10, 18). Se vidare
stycket om specifika diagnostiska meto-
der.

Orsaker till sekundär absolut erytro-
cytos på grund av hypoxi går i många
fall att fastställa med hjälp av röntgen-
bilder av torax samt arteriella blodgas -
analyser, hjärtauskultation och hjärt -
ultraljud (4, 5, 18). Om syresättningen är
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FIGUR 3. Diagnostiskt flödesschema för katt med erytrocytos. EPO = erytropoetin, HCT = hematokrit, TP = totalprotein. Figur modifierad
från Couto (3), Giger (6) och Nitsche (18).
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lägre än 92 procent (18) och syre tryc ket
(PaO2) är lägre än 88–188 mmHg (22)
stödjer det diagnosen sekundär erytrocy-
tos orsakad av hypoxi. En pulsoximeter
kan användas om det inte finns möjlig-
het att analysera arteriella blodgaser. En
låg syremättnad (<90 %) som kan upp-
repas vid flera mätningar kan vara en
indikation på hypoxi (6). Tänkbara
orsaker till sekundär erytrocytos med
hypoxisk bakgrund visas i Tabell 1.

Den vanligaste orsaken till sekundär
absolut erytrocytos med icke hypoxisk
bakgrund, också kallad erytropoetin -
medierad erytrocytos, hos människa och
djur är tumörer i eller utanför njurarna
(18). Därför måste för vidare diagnostik
ultraljud av bukorgan såsom lever, njurar
och binjurar utföras för att påvisa eller
utesluta tumörsjukdom (4). Intravenös
pye lografi för diagnostik av njur status
kan vara nödvändigt i vissa fall (5). För
diagnostisering av hypertyreoidism kan
serumprov för total-T4 skickas för ana-
lys. (16).

Specifika diagnostiska metoder 
För vidare diagnostik och säkerställning
av orsaken till en absolut erytrocytos kan
blodprov tas för analys av EPO (5)
(Figur 4). Till skillnad från vid primär
och relativ erytrocytos är bakgrunden
till alla olika orsaker till sekundär erytro-
cytos en EPO-stimulerad erytropoes (2,
18) med förväntade höga EPO-värden i
blodet.

Det finns två publicerade studier där
två metoder att analysera EPO hos katt
har använts, en radioimmunoassay, RIA
(2) och en enzyme linked immunosor-
bent assay, ELISA (10). Cook och med -
arbetare (2) utvärderade ett vid tiden för
studien kommersiellt tillgängligt RIA-
kit (EPO-Trac I125 RIA, Incstar Corpo-
ration, Stillwater) för analys av EPO hos
friska katter, katter med anemi och kat-
ter med erytrocytos. Testet var baserat på
polyklonala antikroppar mot rekombi-
nant humant EPO (rHuEpo). Serum-
prover från elva kliniskt friska katter och
18 sjuka katter analyserades under tre år.
Etiologin hos de 18 sjuka katterna klassi -
ficerades antingen som primär absolut
erytrocytos (n=7) eller sekundär absolut
erytrocytos (n=2). Fem av de sjuka kat-
terna hade anemi på grund av kronisk

njursvikt och fyra hade anemi av annan
orsak. Resultaten visade en trend till låga
serumEPO-koncentrationer hos katter
med diagnostiserad primär absolut
erytrocytos, men skillnaden var inte sta-
tistiskt signifikant. EPO-värdena hos de
sjuka individerna (anemiska och de med
eryrocytos) överlappade med individer
med normal HCT vilket talar för analy-
sens begränsade användbarhet (2).

För att utvärdera den diagnostiska
betydelsen av analys av EPO i serum
som metod att differentiera primär abso-
lut erytrocytos från sekundär absolut
erytrocytos hos katt, gjordes en studie
som utförde analyserna med en human-

ELISA. Testet använde monoklonala
musantikroppar mot humant EPO som
korsreagerar med kattens EPO. EPO-
värdena i serum beräknades utifrån en
standardkurva baserad på humant
rekombinant EPO (10). Under två år
analyserades serumprover från 31 katter
med erytrocytos. Resultaten jämfördes
med analyser av EPO från tolv kliniskt
friska katter. För att få delta i studien
krävdes det att katterna hade 1) persiste-
rande erytrocytos (HCT > 50 % i minst
en vecka), 2) inga tecken på hemokon-
centration (relativ erytrocytos) och 3)
inte hade några kliniska tecken på sjuk-
dom i en fullständig klinisk undersök-
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FIGUR 4. I samband med vidare diagnostik och säkerställning av orsaken till en absolut
erytrocytos kan blodprov tas för analys av EPO.
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ning. I studien hade 70 procent av kat-
terna med primär absolut erytrocytos
normala EPO-värden (10 mU/ml eller
mindre) medan enbart 25 procent hade
värden under normalt (<5 mU/ml). Det
positiva prediktiva värdet blev 85 pro-
cent för katter med primär absolut
erytrocytos. Referensvärden för ELISA-
testet var: låga värden <5 mU/ml, nor-
mala värden 5–22 mU/ml, och förhöjda
värden >22 mU/ml. Fyra av nio katter
med misstänkt sekundär erytrocytos
hade normala EPO-värden. Två av dessa
var diagnostiserade med njurtumörer.
Fem katter hade förhöjda värden (26–
640 mU/ml) och diagnostiserades som
sekundär erytrocytos (10).

BEHANDLING 
Målet med behandlingen är att sänka
hematokriten så att kliniska symtom
försvinner och att risken för kärlskador
minimeras (18). Erytrocytos på grund
av dehydrering försvinner om bakomlig-
gande orsaker kan behandlas och patien-
ten får adekvat vätskebehandling (18).
Vid primär absolut erytrocytos är flebo-
tomi (åderlåtning) den vanligaste be -
handlingen. Det utförs i första hand via
ena jugularvenen hos katt (3), men då
det kan vara problematiskt, på grund av
blodets hyperviskositet, kan flebotomi
också ske via kanyl intraosseöst (12).
Flebotomi av 20 ml blod/kg kroppsvikt
motsvarar cirka 15 procents reduktion i
hematokriten (18). Ingreppet måste
oftast upprepas och målet är att sänka
hematokriten till 40–45 procent (25).
Behandlingsförslag från olika studier
finns sammanfattade i Tabell 2.

Uppföljning av HKT och plasmapro-
teiner är viktig, då flebotomi av större
blodvolymer, framför allt om det görs
ofta, kan leda till både hypovolemi och
hypoproteinemi. Som visas i Tabell 2
har författarna använt olika typer av
vätskeersättning i samband med flebo -
tomin. Fördelen med plasma är att det
ersätter både plasmaproteiner och koa-
gulationsfaktorer som förloras i sam-
band med ingreppet (18).

Hos katter med erytrocytos blir blo-
det trögflytande vilket kan orsaka pro-
blem med att blodet stockar sig och 
koagulerar i kanylen vid flebotomi.
Biverkningar hos katter vid upprepade

flebotomier är järnbrist, hypoproteinemi
och tromber (4). Det kan vara indicerat
att behandla mot blodproppar med
aspirin 1 mg/kg/dag (18). 

Hos patienter som behöver flebotomi
oftare än var fjärde till var sjätte vecka
bör kemoterapi övervägas (4). Första-
handspreparatet är hydroxyurea som tole-
reras väl av katt (4, 18, 25). Preparatet
orsakar en reversibel benmärgssuppres-
sion genom att hämma DNA-syntesen
utan att påverka RNA och proteinsynte-
sen (4, 18). Preparatet tas snabbt upp i
magtarmkanalen och utsöndras framför
allt via urinen (18). Hydroxyurea är
potentiellt mutagent och teratogent (25).
Biverkningar på hydroxyureabehandling
som finns beskrivna hos hund är bland
annat kräkningar, anorexi, benmärgs -
hypoplasi, spermatogen arrest och klo-
kapselavlossning (18, 20). Benmärgs -

hypoplasi, spermatogen arrest och klo-
kapselavlossning finns inte beskrivet hos
katt i det av författaren undersökta
materialet.

Kapslarna på 500 mg ska på grund av
sina mutagena och teratogena effekter
inte delas av djurägaren. Kapslar på 100
mg har tidigare kunnat beställas från
apoteket för att underlätta doseringen,
men sedan cirka ett år tillbaka har denna
tjänst upphört enligt apotekets produk-
tionslaboratorium (APL). APL hänvisar
till ett licenspreparat som kallas Droxiaka
på 200 mg som kan beställas från USA.

Dosen hydroxyurea är individuell och
måste provas fram (4, 18, 25). Olika
behandlingsförslag finns sammanfattade
i Tabell 3.

Vid uppföljning av behandling med
hydroxyurea tas blodvärden inlednings -
vis varje vecka för att kontrollera erytro-
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Tabell 3. SAMMANSTÄLLNING AV BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER MED HYDROXYUREA. EVANS OCH

MEDARBETARE (4), NITSCHE (18), WATSON OCH MEDARBETARE (25).

Dos Behandlingsintervall

Initialt Nedsatt dos Underhållsdos

12,2 mg/kg (4) 1 gång dagligen i Varannan dag 1–2 gånger i veckan
16 dagar

30 mg/kg (18) 1 gång dagligen i 15 mg/kg 1 gång Ingen uppgift
7–10 dagar dagligen tillsvidare

15–30 mg/kg (25) 1 gång dagligen i Varannan dag Ingen uppgift
14 dagar

500 mg (en kapsel) Var 5e till var Ingen uppgift Ingen uppgift
per katt (25) 7e dag

125 mg per katt (25) Varannan dag i 250 mg per katt 500 mg per katt 
14 dagar 2 gånger i veckan 1 gång i veckan

Tabell 2. SAMMANSTÄLLNING AV REKOMMENDATIONER AV TAPPAD BLODVOLYM, TYP AV VÄTSKEERSÄTT-
NING OCH ADMINISTRERINGSSÄTT. COUTO (3), EVANS OCH MEDARBETARE (4), FOSTER OCH MEDARBETARE

(5), KHANNA OCH MEDARBETARE (12), NITSCHE (18).

Tappad Ersatt Typ av vätske- Administrerings-
blodvolym vätskevolym ersättning sätt

20 ml/kg (3) 20 ml/kg Natriumklorid Intravenöst

15 ml/kg (4) 15 ml/kg Ringeracetat Subkutant

30 ml/kg/24h (5) 30 ml/kg Ringeraceat Intravenöst

20 ml/kg (12) 40 ml/kg Natriumklorid Ingen uppgift

20 ml/kg (18) Ingen uppgift 0,9 % natriumklorid, Intravenöst
plasma, 
plasmaexpanders
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cytvärden, leukocyt- och trombocytan-
tal (25). Katten följs sedan med nya 
prover var tredje till var fjärde månad
(18). Om anemi, leukopeni och/eller
trombocytopeni uppstår görs uppehåll i
behandlingen (25). Det finns andra
myelosupressiva behandlingar som har
använts till hund och människa som t ex
radioaktivt fosfor (P32), klorambucil,
melfalan, busulfan och cyklofosfamid.
Dessa behandlingar anses vanligen
kunna orsaka leukemi, tromber och
myelodysplastiska störningar (4) och är
inte utprövade för att användas till katt
(25).

Hos katter med en hypoxisk sekundär
erytrocytos måste underliggande sjuk-
dom tas i beaktande innan beslut tas om
flebotomi kan vara indicerat. I denna
grupp av patienter är det enbart hos
individer med neurologiska symtom som
det kan vara aktuellt att utföra flebo tomi
i kombination med vätsketerapi (18).

Tumörer som orsakar ökad frisättning
av EPO behandlas bäst med hjälp av
kirurgisk åtgärd. Det kan vara nödvän-
digt att utföra flebotomi samt ge vätske-
terapi preoperativt för att minska risken
för blödningar och postoperativ tromb -
embolism. Efter operationen bör blod-
värden och EPO-värden kontrolleras
igen. Vid en lyckad operation normali-
seras EPO-värdena (18).

DISKUSSION
Vid blodprovstagning av katt ses ibland
förhöjda värden av RBC, Hb-koncent-
ration och HKT. Det är oftast inte svårt
att skilja patienter med relativ erytrocy-
tos orsakad av dehydrering från patien-
ter med absolut erytrocytos, med tanke
på att patienter med relativ erytrocytos
ofta har en underliggande sjukdom och
samtidigt ofta har stegrade serumpro -
teinvärden och kanske även stegrat
serumnatrium (Figur 5). Problem med
diagnostiken uppstår däremot ibland
vid vidare klassificering av erytrocyto-
sen. Som hjälpmedel i diagnostiken kan
arteriella blodgaser analyseras för att
urskilja en eventuell hypoxisk sekundär
absolut erytrocytos (6). Analys av EPO
skulle kunna vara till hjälp vid klassifi-
cering av en absolut erytrocytos. Proble-
met vid analys av EPO är att utesluta en
absolut erytrocytos trots normala EPO-

värden (10). I en studie av Klainbart och
medarbetare utfördes nefrektomi på två
katter med renalt adenokarcinom och
erytrocytos. EPO-värdet hos den ena
katten mättes till 12 mU/ml (10–30
mU/ml) före operationen och ingen ny
mätning av EPO gjordes senare, sanno-
likt på grund av att värdet före operatio-
nen låg inom referensvärdena då värdet
förväntades ligga högt. Hos den andra
katten sjönk EPO-värdet från 29
mU/ml till 5 mU/ml under 25 dagar vil-
ket stämde med förväntningarna (14).

Det finns både en RIA (2, 4, 12) och
en ELISA (10) beskrivna för att använ-
das vid analys av EPO hos katt. Flera
faktorer kan dock ge missvisande
provsvar vid provtagning av EPO. Hos
människa är det dokumenterat att EPO-
frisättningen fluktuerar under dygnet
och det antas fungera på liknande sätt
hos katt (2, 18). Då värdena av EPO 
stiger i samband med flebotomi är det
också viktigt att ta provet före eventuell
sådan behandling (18). Vid renalt ade-
nokarcinom kan hematopoetisk tillväxt-
faktor produceras i stället för EPO.
Detta hormon går t ex inte att detektera
med EPO-trac I125 RIA vilket kan vara
anledningen till att de tidigare beskrivna
katterna hade normala EPO-värden (2).

ELISA-testet som tidigare fanns till-
gängligt används inte i dag (6) och
innan en validerad analys för katt åter
finns på marknaden kan inte undersök-
ning av serum-EPO användas som ett
diagnostiskt hjälpmedel. Den utvärde -
ring som gjordes av Cook och medarbe-
tare av RIA som analysmetod visade på
stor överlappning av EPO-värden för de
olika grupperna inom normalvärdena,
vilket begränsar analysens diagnostiska
värde (2).

Det har gjorts försök med att odla
benmärgsceller från katt med primär
erytrocytos på medium utan tillsats av
EPO och det visar sig att dessa celler
delar sig oavhängigt av EPO (12). Ben-
märgsceller från en katt med primär
absolut erytrocytos och en frisk katt
odlades på ett medium utan tillsats av
EPO. Efter tio dagar fanns det 206
erytroida kolonier från den sjuka katten
medan det från kontrollkatten bara
fanns 38 kolonier (12).

Sjukdomen har hos människa be -
handlats med upprepade flebotomier,
radioaktivt fosfor (P32) eller kemotera-
peutika som klorambucil, busulfan och
melfalan. Flebotomi anses vara en säker
behandling. Nackdelen är att den måste
upprepas för att behålla hematokriten
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FIGUR 5. Vid blodprovstagning av katt ses ibland förhöjda värden av RBC, Hb-koncentra-
tion och HKT. Det är dock oftast inte svårt att urskilja patienter med absolut erytrocytos.
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inom normalvärdena (20). Flebotomi
ger en ökad risk för blodproppar (3, 15)
som till viss del går att minimera med att
ersätta blodet med en kolloidal eller
kristalloid lösning (15). Hos människa
har det gjorts en större undersökning
där 431 patienter med PV ingick. Det
var tidigare obehandlade patienter som
uppfyllde de uppsatta diagnostiska krite-
rier som ingick i studien. Överlevnads -
tiden för dem som behandlades med
enbart flebotomi var signifikant längre
än för dem som behandlades med P32
eller klorambucil i kombination med
flebotomi. Därför är enbart flebotomi
det hos människa första behandlings -
alternativet för patienter med PV. Den
vanligaste orsaken till dödsfall i flebo -
tomigruppen var tromber (1). 

Vid behandling av människor för pri-
mär absolut erytrocytos används bland
annat aspirin för att minska risken för
trombbildning (18). Det finns tyvärr
inga studier gjorda hos katt som belyser
aspirinets skyddande effekt mot tromb-
bildning (18). Vid upprepade flebo -
tomier finns även en risk att järnbrist
utvecklas och med denna en mikrocytär

hypokrom anemi. Till en början ansågs
det vara en fördel vid behandling av
människa med PV då det behöll hema-
tokriten innanför normalvärdena en
längre tid. Nackdelen är att dessa celler
är mindre elastiska vilket i sin tur ökar
blodviskositeten och ökar risken för
dödsfall på grund av blodproppar (7,
18). För katt råder samma rekommen-
dation som för människa och bara om
flebotomi måste utföras oftare än var
fjärde till var sjätte vecka ska kemoterapi
övervägas (Figur 6) (4). Då flebotomi
kan vara svår att utföra hos katt, på
grund av dåligt flöde i kanylen, gjorde
Nett och medarbetare (17) en studie där
de använde blodiglar (Hirudo medicina-
lis) för att tappa blod från en katt. Varje
igel beräknades suga ca 10 ml blod och
ungefär lika mycket läcker ut via såret
på grund av kärlvidgande och koagula-
tionshämmande substanser i igelns saliv
efter att igeln har ramlat av. Katten i stu-
dien vägde fyra kg och behandlades med
fyra iglar vilket borde ha avlägsnat ca 
80 ml blod (20 ml/kg) vilket motsvarar
rekommendationerna (se Tabell 2) (17).

Det finns två studier av katt angående

behandling av primär erytrocytos med
hydroxyurea (4, 25). Methemoglobinemi
observerades i samband med behand-
lingen (4, 18, 25), men de vanligaste
biverkningarna som uppkom i Watson
och medarbetares fallrapport var neutro-
peni (4/6) och anemi (2/6) (25). Det
uppgavs att en av katterna som ingick i
studien utvecklade methemoglobinemi i
samband med medicinering av 250 mg
hydroxyurea två gånger i veckan. En katt
utanför studien drabbades av methemo-
globinemi och hemolytisk anemi med
Heinzkroppar efter en enkel dos med 500
mg hydroxyurea (25). Valet av dos för
behandling är individuell och varierar
(4, 18, 25). Det finns också få riktlinjer
för behandling av katt med hydroxyurea.
Doser och dosintervall varierar mellan
olika författare och mellan olika patien-
ter i samma fallrapport (4, 25). Dos upp-
 ges dessutom som mg per katt utan att
kattens vikt uppges, vilket ytterligare
försvårar värdet av undersökningarna
(25). Detsamma gäller uppföljning av
patienter i form av återbesök. Provtag-
ning av HKT görs i samband med flebo -
tomier, men efter insatt kemoterapi 
varierar tiden för uppföljning från tre
dagar till en vecka och sedan uppfölj-
ning varannan till var tredje vecka be -
roende på hur patienten har svarat på
flebotomi och medicinering (4, 25). Det
kan vara indicerat att behandla mot
trombbildning i samband med behand-
ling med hydroxyurea. Det finns dock
inte bevis för att det förhindrar tromb-
bildning eller att det finns en ökad risk
för att trombbildning kan uppstå i sam-
band med behandling med hydroxyurea
(18). Tankeväckande är att kemoterapi
samt behandling med P32 är en belast-
ning både för patient och miljö (15).

Till skillnad från hos människa saknas
ännu uppgifter som tyder på att sjuk -
domen fortskrider med omvandling till
andra typer av myeloproliferativa stör-
ningar hos katt (7, 25). Hos människa
anses det sannolikt att 10–15 procent av
patienter med sjukdomen PV utvecklar
myelofibros eller akut myeloid leukemi
(7). Om detta orsakas av de behandlingar
som patienten mottar eller som en del av
sjukdomsförloppet ser ut att vara osäkert
(20). Hos människa är det framför allt
medelålders män som drabbas (20), och
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FIGUR 6. För katt med primär absolut erytrocytos rekommenderas att kemoterapi bara ska
övervägas om flebotomi måste utföras oftare än var fjärde till var sjätte vecka.
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den genomsnittliga överlevnaden vid
behandling för PV är cirka tio år (12).
Tillgängliga data för Watson och medar-
betare visade på att det framför allt var
kastrerade hankatter (8/11) mellan 4–15
år som insjuknade i primär absolut
erytrocytos (25). I en mindre studie med
sex katter som behandlades med flebo -
tomi och hydroxyurea framgick det att
överlevnaden var från tio månader till
mer än sex år för två av katterna.

SUMMARY
Erythrocytosis in the cat – a literature
review
Erythrocytosis is defined as an increase in
red blood cell count, packed cell volume
and hemoglobin concentrations. It has
been reported in cats as well as other
domesticated animals and human. Ery  -
throcytosis can be classified as relative 
or absolute. The latter category can be
further divided into primary or secon -
dary absolute erythrocytosis. Relative
erythrocytosis is often associated with
dehydration. Primary absolute erythro-
cytosis is a rare myeloproliferative disease
defined by normal appearing erythroid
precursors in the bone marrow that
undergo cell division independently of
erythropoietin (EPO) production.
Secondary absolute erythrocytosis can 
be associated with hypoxia (appropriate)
or with elevated serum EPO levels
(inappropriate) as in renal disorders or be
part of a paraneoplastic syndrome of
other extrarenal malignancies.

The main function of EPO is to stimu -
late the production and maturation of
erythrocytes, and measurements of
serum levels of EPO can be used in the
classification of primary and secondary
erythrocytosis. Measurements of serum
levels of EPO can be performed by either
radioimmunoassays (RIA) or enzym-
 linked immunosorbent assays (ELISA).
It is important to use species-specific
assays validated for measurements of
serum EPO, but the previously used
ELISA assays are not available today.
Because of considerable overlap of EPO
values within the normal range, RIA has
limited diagnostic use.

The most common cause of erythro-
cytosis is dehydration which can be trea-
ted with volume repletion. The treatment

of choice for primary erythrocytosis in
cats is phlebotomy, on a more or less
regular basis. However, if phlebotomy is
required more frequently than every four
to six weeks, myelosuppressive therapies
are suggested. The chemotherapeutic
drug of choice is hydroxyurea which 
is well tolerated in animals. Successful 
therapy for secondary erythrocytosis
depends on identification and treatment
of the underlying cause.
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ARTIKLAR TILL SVT 
Svensk Veterinärtidning är ett forum för alla veterinärer
och veterinärstudenter. Artiklar bör därför vara koncentre-
rade och utformade så att de är intressanta och förståeliga
för fler talet veterinärer, oavsett specialitet.

En artikel i SVT bör inte vara längre än fem trycksidor,
vilket motsvarar ca 22 000 tecken inklusive blankslag. Skriv
gärna kortare. Insändare och debattinlägg får normalt inte
överstiga ca 6 000 tecken, inklusive blankslag.

SLUTGILTIGT MANUS OCH GRANSKNING
Insänt manus ska vara slutgiltigt. Manuskriptet tillsänds
redaktionen digitalt via e-mail (johan.beck-friis@svf.se)
eller på CD. Redaktionen föredrar formatet Word för PC.
Manuskript som inte skickas i elektroniskt format
behandlas inte av redaktionen.

Insända veterinärmedicinska artiklar granskas av SVTs
veterinära redaktörer samt av en eller flera referenter som
utses av redaktionen. Bedömningen består av en gransk-
ning av arbetets allmänna kvalitet, nyhetsvärde, utbild-
ningsvärde och presentation.

FIGURER
Figurer kan bestå av digitala bilder, diagram, teckningar,
röntgenbilder, EKG-remsor etc. Digitala bilder ska vara i 
jpg- eller tif-format, med maximal upplösning. OBS att
digitala bilder måste bifogas som separata filer i ett bild-
format. Bilder inklippta i word-, powerpoint- eller
andra dokument format går inte att använda som origi-
nal för publicering. Författarna
ansvarar för att illust-
 ra tionsmaterial är fritt
för publicering utan
kostnad för tidningen.

Figurtexter
Varje figur förses med en
särskild text som kan läsas
oberoende av framställ-
ningen i artikeln. Figur-
texterna numreras på
samma sätt som figurerna
i den ordning de nämns i
texten.

TABELLER
Tabeller ska verka självständigt om de är motiverade, och
bör inte redovisas i detalj i artikeltexten.

Varje tabell skrivs på en separat sida och förses med en
kort förklarande text. Tabellerna numreras i den ordning
de kommer i texten.

LITTERATURREFERENSER
Referenser i löpande text utmärks med siffror inom parentes.
Referenserna num reras efter bokstavsordningen i referens-
listan, inte i den följd de nämns i artikeln. Personliga med-
delanden numreras inte utan nämns endast inom parentes
i texten (Sven Svensson, Uppsala, pers medd 2011).

SVT publicerar normalt maximalt 25 referenser i en
referens lista. Författare som av vetenskapliga skäl måste
överskrida denna gräns bör sända in dels en komplett refe-
renslista (avsedd för granskaren), dels en förkortad version
för pub licering. OBS att referensnumre ringen ska vara
identisk i båda dessa listor, den kortare har då en ofullstän -
dig uppräkning (t ex: 1, 2, 5, 7, 10 osv). Uppställningen
av referenser i referenslistan ska följa det så kallade Van-
couver-systemet (Uniform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals).

Fullständiga författaranvisningar finns på hemsidan
www.svf.se/sv/Tidningen/Forfattaranvisningar/. 

Lycka till!
JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör

Författaranvisningar för 
Svensk Veterinärtidning
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❘❙❚ vetenskap
WILHELM THAM, leg veterinär, professor och

MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM, leg veterinär, professor*

Apropå fynd av Listeria monocytogenes 
i lax

➤

I slutet av förra året publicerade 
Livsmedelsverket en rapport om
Listeria monocytogenes i kyld och
ätfärdig mat. Författarna har stude-
rat denna livsmedelsinfektion under
lång tid och jämför här både äldre
och nyare studier med den aktuella
rapporten. Resultaten pekar på 
att listeriabakterier fortfarande är 
vanligt förekommande i kallrökt
och gravad lax.

BAKGRUND
Nyligen har Statens livsmedelsverk
offentliggjort att man i ”Riksprojekt
2010 Listeria monocytogenes i kyld och
ätfärdig mat” funnit L monocytogenes i
kallrökt och gravad lax i 14,2 respektive
13,3 procent av proverna. Totalt deltog
110 kommuner i projektet.

Författarna till denna artikel har
sedan 1989 forskat på och bland annat
följt förekomsten av L monocytogenes i
just sådana produkter som undersöktes i
riksprojektet. I mitten av 1990-talet här-
bärgerade 20,7 procent av den under-
sökta gravade och 11,5 procent av den
undersökta kallrökta laxen L monocyto-
genes (4). Produkterna var inköpta i affä-
rer i Sverige. Ungefär samtidigt med
denna undersökning inträffade världens
första rapporterade laxburna utbrott av
listerios i Värmland. Åtta personer in -
sjuknade i invasiv listerios efter att ha ätit
lokalt producerad, vakuumförpackad
kallrökt och gravad lax (1). Rapporten
från det värmländska utbrottet rönte
stort intresse internationellt. Efter denna
händelse gjordes i Sverige olika insatser
för att reducera förekomsten av Listeria

i laxprodukter. Livsmedelsverket rekom-
menderade bland annat att den på för-
packningarna åsatta bäst-före-tiden
skulle sänkas från sex veckor till fyra
veckor. 

STUDIE FRÅN 2009
I en studie delvis bekostad av Billströms
stipendiefond utförd cirka tio år senare
undersökte vi om det blivit någon för-
ändring vad beträffar förekomsten av L
monocytogenes i fiskprodukter (5). Resul-
taten visade på en viss förbättring i och
med att bara 12,9 procent av de under-
sökta gravade laxarna var positiva på L
monocytogenes. Å andra sidan var antalet
Listeria-positiva kallrökta laxar högre,
eftersom 28,0 procent av dem innehöll

L monocytogenes. En av de undersökta
fiskarna innehöll L monocytogenes-bakte-
rier som uppvisade en DNA-profil som
var identisk med den hos isolat från i
listerios insjuknade människor. Två andra
fiskprodukter var kontaminerade med L
monocytogenes, som var nära besläktade
med patientisolat (5). Mängden Listeria-
bakterier var dock lägre i denna senare
studie jämfört med vår tidigare studie
från 1996 och låg oftast på <100 cfu/
gram med en maxförekomst på 1 500
cfu/gram. 

I den äldre studien från 1996 rappor-
terades nivåer på upp till 25 400 cfu/
gram, snarlikt de halter som hittades i
Värmlandsutbrottet, från mindre än
100 upp till 25000 cfu/gram (1).

2009 hade antalet Listeria-positiva kallrökta laxar ökat till 28,0 procent av de testade 
proverna. 
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SENARE STUDIER
Nyligen publicerades en C-uppsats på
Restaurang- och hotellhögskolan i Gryt-
hyttan (2) där studenter letat efter Liste-
ria i inte bara kallrökt och gravad lax
utan även i smörgåspålägg förpackat i
vakuum eller modifierad atmosfär. I två av
fem laxprodukter från fem företag på-
visades L monocytogenes (<100 cfu/gram),
medan bakterien inte kunde påvisas i
något av de tio undersökta, olika smör-
gåspåläggen från fem företag. Båda de
positiva laxprodukterna innehöll L mono-
cytogenes som hade DNA-profiler iden-
tiska med L monocytogenes-isolat funna
hos patienter med invasiv listerios.

Alldeles nyligen har vi funnit den i
Sverige hos patienter vanligaste DNA-
typen av L monocytogenes i kallrökt och
gravad lax producerad/förpackad av ett
av våra mera mer spridda laxfabrikat.
Halten låg på 100 cfu/gram. 

På ”International Symposium on 

Problems of Listeriosis” i Porto 2010
handlade en av presentationerna om att
gränsen 99 cfu/gram, som är den av
europeiska myndigheter högsta tillåtna
halten av L monocytogenes i ätfärdig fisk,
inte har tagits fram på hälsomässiga
grunder (3). Halten 100 L monocytogenes
cfu/gram är den minsta mängd som är
kvantifierbar med sedvanliga laborato -
riemetoder. 

SENSMORAL
Vakuumförpackade kallrökta eller gravade
laxprodukter bör åsättas en kortare bäst-
före-tid. Om konsumenterna konse-
kvent undviker att köpa produkter som
närmar sig bäst-före-dagen kanske vi
automatiskt får en självsanering. 

TACK
Med denna essä vill vi tacka styrelsen för
SVS Livsmedelssektion och Billströms sti-
pendiefond för de medel som vi erhållit 

för projektet ”Förekomst av Listeria
monocytogenes i laxprodukter”. Studien
är i sin helhet publicerad i Journal of
Foodservice (5).

SUMMARY
Regarding findings of Listeria mono-
cytogenes in salmon
The present investigation of Listeria
monocytogenes in salmon is a follow-up of
a similar study in the middle of the
1990s. The findings suggest that gravad
and cold-smoked salmons are still pos-
sible sources of listeriosis in Sweden. A
full paper is presented in Journal of
Foodservice (5).
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Kurser hösten 2011

Dermatologi steg 1*

18 - 19 nov, Knivsta, Anmälan senast 2011-09-26

Artroskopi*
1 - 2 dec, Halmstad, Anmälan senast 2011-10-16

Anestesiologi steg 3:1* och 3:2*

8 - 9 dec, Göteborg
19 - 20 jan 2012, Göteborg, Anmälan senast 2011-10-10

* SJV specialistgodkänd kurs

Mer information och anmälan på www.vetabolaget.se
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■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootolog jour är
018-67 40 01. 

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

MJÄLTBRAND I ÖREBRO LÄN 
I föregående Epiztel (SVT 10/11) rapportera-
des om ett fall av mjältbrand i en nötkreaturs-
besättning utanför Örebro. Det fallet har följts
av flera nya i samma område. SVA lyfter därför
några frågor som har aktualiserats vid utbrottet.

Symtombilden är inte alltid typisk vid mjält-
brand med mörkt, okoagulerat blod som rinner
ur en eller flera kroppsöppningar samt ofull-
ständig likstelhet. Vid det aktuella utbrottet har
de döda djur som provtagits haft okoagulerat,
fluktuerande blod i jugularvenen. Man bör miss-
tänka mjältbrand om något av dessa symtom
föreligger eller fler än två nötkreatur plötsligt
dött utan känd orsak. Kadavret ska då täckas så
att andra djur, inklusive vilda djur och fåglar,
inte kan komma åt det. Man bör vidare kon-
takta SVA för att diskutera misstanken samt få
instruktioner om provtagning och transport.
Speciella transportburkar måste användas för
dessa prover. Burkarna finns på länsstyrelserna,
men det kan underlätta om det också finns
transportburkar på veterinärstationerna.

Vid det initiala utbrottet hade flera olika

veterinärer besökt besättningen innan diagno-
sen ställdes, vilket ofta är fallet då ovanliga
smittsamma sjukdomar dyker upp i ett om -
råde. För att minska risken för spridning, och
också den oro som uppstår efter ställd diagnos,
är det mycket viktigt att alla veterinärer och
andra personer som besöker besättningar ser
över sina smittskyddsrutiner. Allra helst bör
besättningsegna skyddskläder användas. 

Vid utbrottet hade kadaver flyttats till fyra
olika platser på gården, vilket leder till större
risk för spridning och också ett mer omfattande
saneringsarbete. Alla kadaver, även de som inte
dött av mjältbrand, bör betraktas som en
potentiell smittkälla. Betydelsen av att varje
besättning har en lämplig kadaverplats behöver
lyftas från veterinärer som också kan hjälpa till
med att utse en lämplig kadaverplats. Platsen
bör ligga på behörigt avstånd från besättningen
och kadavertransportbilen bör inte behöva köra
igenom besättnings- eller stallområdet för att
komma dit. Platsen bör inte heller ligga i när-
heten av foderförvaring eller körvägar för foder.
Platsen bör också ha en hårdgjord yta och kada-

❘❙❚ månadens epiztel
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Mjältbransutbrottet i Örebroområdet fortsätter, var-

för Epizteln lyfter frågor som aktualiserats vid utbrot-

tet. Vidare beskrivs ett salmonellautbrott i Skåne, Jordbruksverkets nya e-tjänst

kring djursjukdata och den skärpta kontrollen av villkorad läkemedelsanvändning.

Epizteln är ett samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och

Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Helena Ohlsson, SVA

och Charlotta Lindqvist, Jordbruksverket.
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ver bör förvaras väl övertäckta i väntan på upp-
hämtning. Alternativt kan kadavren placeras i
en sluten, vätsketät container på kadaverplat-
sen, då behöver ytan inte vara hårdgjord.

SALMONELLA I SKÅNES DJURPARK 
Under slutet av juli insjuknade ett föl på Skånes
Djurpark i diarré och det konstaterades smittat
med Salmonella typhimurium. Djurparken hade
redan vid symtomdebuten isolerat det sjuka
fölet och stängt ponnyridningen. Samma dag
som provsvaren kom stängdes även barnens
zoo. Dessutom sattes skyltar med information
upp vid alla djurhägn där eventuell kontakt kan
ske mellan besökare och djur. 

Parken informerar besökare både via sin
hemsida, i pressmeddelande samt via anslag om
situationen. För nuvarande pågår en omfattande
provtagning, smittspårning och vidare utred-
ning i djurparken.

EGNA DJURSJUKDATA KAN LÄSAS
Jordbruksverket lanserar nu en e-tjänst för vete-
rinärer där man kan se sitt egna inrapporterade
djursjukdata. Tjänsten heter DAWA DSD (djur -

sjukdata) och finns tillgänglig via e-legitima-
tion på Jordbruksverkets hemsida www.jord-
bruksverket.se. Kravet på att alla veterinärer ska
rapportera in djursjukdata har funnits länge.
Den största anledningen till rapporteringskra-
vet är att Sverige måste ha en samlad informa-
tion om hur mycket och vilka läkemedel som
används till djur. Svensk Mjölk använder också
sedan länge djursjukdata för att bland annat
avelsvärdera tjurar. Djursjukdata används inom
kokontrollen i mjölkbesättningarna för att ha
en översikt på djurhälsotillståndet och läkeme-
delsanvändningen. Veterinärer har länge efter-
frågat sitt egna inrapporterade djursjukdata för
att kunna följa upp sina besättningar bättre och
nu är detta alltså möjligt.

KONTROLL AV VILLKORAD LÄKEMEDELS -
ANVÄNDNING
Veterinärer som förskriver läkemedel för vill -
korad läkemedelsanvändning är det kontroll -
område som enligt föreskrifterna ska prioriteras
högst då länsstyrelsen gör kontroller av djur-
hälsopersonal. Denna kategori veterinärer till-
sammans med de djurägare som har beviljats
villkorad läkemedelsanvändning bedöms som
viktiga i förhållande till riskerna med antibio -
tikaresistens, läkemedelsrester i livsmedel och
djurskydd. Veterinärerna i denna grupp bör
kontrolleras av länsstyrelsen varje år. 

De djurslag som villkorad läkemedelsan-
vändning kan vara aktuell för är nötkreatur som
hålls för köttproduktion, gris, får, get, fjäderfä,
ren och pälsdjur som hålls för produktion av
kött, ägg, ull, skinn eller päls samt odlad fisk. I
Sverige finns för närvarande ca 1100 besätt-
ningar som har villkorad läkemedelsanvänd-
ning och dessa finns framför allt i de djurtäta
länen i södra Sverige och Mellansverige. Sedan
2010 ligger kontrollansvaret hos länsstyrelsen
och förra året inledde länsstyrelserna arbetet
med dessa kontroller. 

Utifrån vad som framkom under kontrollerna
2010 gör Jordbruksverket nu en extra satsning
för att få igång kontrollverksamhet i alla län.
Kontrollerna kommer både att göras administ-
rativt via DAWA DSD (djursjukdata) och
fysiskt via kontroller av läkemedel på gård och
besök hos aktuella veterinärer. Lagring av läke-
medel, journalföring över användningen och
vilka läkemedel som används och hur läke -
medel används kommer att ingå i kontrollen.
Kontrollvägledning och checklistor finns på
Jordbruksverkets webbplats.  ■

Under slutet av juli insjuknade ett föl på Skånes Djurpark i diarré och det konstate-
rades smittat med Salmonella typhimurium. Arkivbild.
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Fortsatt bekämpning av
mjältbrand

❘❙❚ Arbetet efter det mjältbrandsutbrott
som konstaterades i Kvismarens natur -
reservat den 24 juli fortsätter, rapporterade
Jordbruksverket i ett pressmeddelande
den 16 augusti. Målet med bekämpningen
är att på sikt kunna häva spärren i om -
rådet. Ett flertal döda djur har redan
destruerats och inom kort kommer för-
bränning av kvarvarande döda djur att 
ske på plats med hjälp av en mobil för-
bränningsanläggning.

– Efter det förra utbrottet i Veddige
2008 beställde vi en mobil förbrännings -
ugn. Förbränning på plats är ett enkelt
och säkert sätt att ta hand om döda djur.
Ugnen har varit på service under somma-
ren men är nu på väg till den aktuella 

gården, säger Katharina Gielen, chef på
enheten för idisslare och gris. 

Förbränningen genomförs av special -
utbildad personal från Svensk Lantbruks -
tjänst AB på uppdrag av Jordbruksverket.
Inledningsvis destruerades dock smittade
kadaver vid Konvex anläggning i Karlskoga

kommun, där de maldes enligt den ordi-
narie processen. Personal som kan ha 
varit i kontakt med smittade djurkroppar
har i förebyggande syfte fått antibiotika.
Dessutom fick anläggningen under några
dagar stängas för sanering, skrev Karlskoga
tidning den 17 augusti.  ■

❘ ❙❚   noterat

Ligg steget före!
Optimera mjölkbondens ekonomi och kornas djurvälfärd 

med Besättningsservice och Hälsopaket Mjölk.

Besättningsservice - i mjölkbesättningar 
Tvådagarskurs för veterinärer med intresse för djurhälsoarbete  

med fokus på riskdjur för en störningsfri mjölkproduktion.  

Program, tid, plats och intresseanmälan finns på
www.distriktsveterinarerna.se under På gång
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Vilken är din diagnos? – Patologi

En vuxen grön leguan undersöktes av veterinär på
grund av inappetens, skakningar och förstoppnings-
 symtom. Djuret gick inte att rädda och skickades till
obduktion. Fallet är sammanställt och tolkat av Erik
Ågren, Enhet för patologi och viltsjukdomar, SVA.

Grön leguan (Iguana iguana), vuxen
ANAMNES: Leguanen uppvisade inappetens, skakningar
och förstoppningssymtom. Tillståndet hade försämrats
under senaste dygnet.

BLODPROV: Kalcium 2,01 (2,25–4), fosfat 3,82 (1,45–
2,58), protein  58,3 (49–78), urinsyra 132 (113–655), gall-
syror 4,0 (1–13), hematokrit 28 procent (34–35).

HEMATOLOGI: Leukocyter 19,1 (7–14), heterofiler 68
(43–69), lymfocyter 16 (22–59), eosinofiler 1, basofiler 1,
monocyter 7 (0–8), azurofiler 7.

Explorativ laparatomi utfördes (Figur 1) men beslut togs
om avlivning på grund av dålig prognos.

OBDUKTIONSFYND/PATOLOGI: Se Figur 1–4.

FIGUR 1. Intraoperativ bild från leguanlaparatomi. En kranial
njurpol på en njure som ses centralt i såröppningen.

FIGUR 2. Njurar, grön leguan. Njurarna är anskurna och mate-
rial taget för histologisk undersökning.

HD fastslår domen mot
veterinär 

❘❙❚ Högsta domstolen har beslutat att inte
pröva domen mot den veterinär i Skåne
som förra året dömdes både för brott mot
djurskyddslagen och djurplågeri (se SVT
5/11). Därmed är domen där veterinären
fällts för det grövre brottet djurplågeri
fastställd.

Veterinären dömdes i oktober 2010 för
djurplågeri till 50 dagsböter à 1 000 kro-
nor vid Lunds tingsrätt. Detta överklaga-
des till hovrätten över Skåne och Blekinge,
som i sitt beslut den 3 mars meddelade
att tingsrättens dom står fast. Hovrättens

beslut överklagades till Högsta domstolen
som har gått igenom materialet och fun-
nit att det inte har kommit fram skäl att
meddela prövningstillstånd. 

Källa: Tidningen Ridsport den 8 augusti. ■

❘ ❙❚   noterat

Sugen på nytt jobb?

På veterinärförbundets hemsida www.svf.se hittar du såväl fasta tjänster som
kortare vikariat under rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och titta redan idag!
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FIGUR 3. Histologisk bild, njure, grön leguan. HE-färg-
ning, förstoring cirka 400 gånger.

FIGUR 4. Histologiska bilder,
njure, grön leguan. A: HE- färg-
ning, förstoring cirka 100 gånger,
B: vG-färgning, förstoring cirka
200 gånger, C: PAS-färgning, 
förstoring cirka 200 gånger, 
D: PAS-färgning, förstoring cirka
400 gånger.

SVAR SE SIDAN 52

Djur som rehabilitering 
ger effekt

❘❙❚ Allt mer forskning och praktisk erfaren-
het visar att sällskapsdjur har en stor 
betydelse för hälsa, välbefinnande och 
livskvalitet. I mitten av juli arrangerade LIF
– de forskande läkemedelsföretagen – ett
seminarium i Almedalen med exempel på

hur djur används i vård, omsorg och reha-
bilitering.

Jämfört med många andra länder är
det i Sverige ännu inte vanligt att använda
djur inom vården, något som förvånade
den tidigare livstidsdömda Annika Östberg
när hon kom till Sverige. Under seminariet
delade Annika Östberg med sig av sina
erfarenheter av djur i amerikansk fångvård
och berättade om det hundprogram som
hon deltog i under sin tid i fängelset.

– När vi fick in hundar i fängelset blev
alla tuffa fångar som förändrade. Hundarna

hjälpte till att öppna upp känslor, förändra
beteenden och att skapa dialoger mellan
oss fångar, berättar Annika.

Ingeborg Höök från Vårdhundskolan
deltog även i seminariet. Hon påpekade
att hundar som används inom vård och
rehabilitering är tränade för att jobba med
detta. ”En vårdhund är en hund som har
valts ut och framgångsrikt utbildats till
arbete inom vård, skola och omsorg. 
Hundarna ska ses som medarbetare”,
sade hon.

Källa: Tidningen Djurskyddet den 6 juli. ■

❘ ❙❚   noterat
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Svensk Travsport inrättar
Hästombudsman

❘❙❚ – Det här är en unik tillsättning. Trav-
sportens Hästombudsman ska stå på 
hästens sida i alla sammanhang, säger
Mats Fransson, informationschef på
Svensk Travsport.

Hästombudsmannen kommer att vara
anställd av Svensk Travsport och ska arbeta
med att säkerställa och utveckla djurskyd-
det och säkerheten inom travet. Tjänsten
tillsätts någon gång under hösten 2011.

– Vi har inte haft någon instans eller 
person som fört hästens talan på det här 
sättet. Det vill travsporten nu ändra på
genom att tillsätta vad vi tror är världens
första hästombudsman, uppger Mats
Fransson.

Tanken är att Hästombudsmannen ska
vara en fristående och opartisk person i
Hästsverige. Hästombudsmannen kommer
att besöka travhästar och stall för att
skapa sig en egen bild av hur hästarna
mår och sköts. Men Hästombudsmannen
är också tänkt att närvara i den offentliga
debatten och i sociala, såväl som traditio-
nella medier, för att göra hästens röst hörd.

Källa: pressmeddelande från Svensk 
Travsport den 16 augusti. ■

❘ ❙❚   noterat

Hästarna ska få en egen ombudsman i
höst.

Vår målsättning är att alltid erbjuda lägsta pris 20
11

02
02

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

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

L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

N-vet erbjuder hästägare 
gratis träckprovsanalys 
vid behov

Receptblock
Kontakta N-vet  
för beställning

Tel:  018-57 24 30
 018-57 24 31
Fax:  018-57 24 32

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

Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Tel:  018-57 24 30 / 31 
Fax:  018-57 24 32

E-post:  info@n-vet.se
Hemsida:  www.n-vet.se

Har betydligt kortare grepp än andra 
ivermectinsprutor och passar alla händer

Räcker till 700kg 
kroppsvikt

3 års 
hållbarhet

Pastan är vit och 
syns vid spill

Fri från 
smaktillsatser
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I takt med att animalieproduktionen
ökar globalt följer även en ökad
mängd animaliska biprodukter
(ABP), vilka måste hanteras på ett
från smittskyddssynpunkt säkert
sätt. Felaktig ABP-hantering kan
leda till spridning av allvarliga sjuk-
domar och det är viktigt att utvär-
dera hur smittskyddet hanteras när
nya tekniker för resursåtervinning
av ABP introduceras. Praktiserande
veterinärer har en viktig roll som
informatörer till djurägare avseende
smittskyddssäker hantering av
kadaver/ABP och bör hålla sig à jour
med gällande regelverk och fram -
steg inom området.

Välståndet ökar globalt och i takt med
detta växer efterfrågan på animaliska livs -
medel. Med ökad djurhållning följer en
ökad mängd animaliska biprodukter
(ABP) som måste hanteras på ett smitt-
skyddssäkert sätt (Figur 1). Hantering av
kadaver och slakteriavfall är en omdis-
kuterad fråga och aktuell inte minst
genom den omröstning i EU-parlamen-
tet som gjordes i mars i år om att even-
tuellt åter tillåta kött- och benmjöl
(MBM) som fodermedel till vissa pro-
duktionsdjur. I våras trädde även flera
nya bestämmelser rörande ABP-hante -
ring i kraft, bland andra den nya ABP-

förordningen (EG nr 1069/2009 samt
EU nr 142/2011) (2, 5), och på Jord-
bruks verkets hemsida uppdateras regel-
verket kontinuerligt (4). Att denna
lagstiftning följs och att ABP hanteras
smittskyddsmässigt säkert är viktigt då
både direkt och indirekt exponering av

otillräckligt behandlat ABP utgör en
hälsorisk för såväl människor som djur
(7, 11). 

EN TILLBAKABLICK 
Redan för 100 år sedan var hantering av
ABP en angelägen fråga för folkhälsan,

Animaliska biprodukter 
– hur hanteras smittskyddet?
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ANNIKA SAMUELSON, leg veterinär och 
ANN ALBIHN, leg veterinär, docent*

FIGUR 1. En säker hantering av animaliska biprodukter blir särskilt viktig i urbana miljöer.
På bilden ses försäljning av animaliska produkter, varav flera i Sverige hade klassats som
biprodukter, öppet på en marknad i tropiskt varma Kathmandu. 
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inte minst i städerna där spillning, kada-
ver och matavfall utgjorde sanitära olä-
gen  heter (6). Men det animaliska avfallet
nyttjades även som en resurs, som i Paris
där stallgödsel från stadens hästar använ-
des som gödselmedel vid grönsaksod-
lingar (10). 

Vid epizootiutbrott blir hantering av
ABP ofta ett akut problem, såsom vid
utbrottet av mul- och klövsjuka i Stor-
britannien 2001. Kadaverproblematiken
blev då påtaglig på grund av kapacitets-
brist vid förbränningsanläggningar samt
farhågor om hälsorisker i samband med
bål och massgravar på gårdar (9). Ett
annat exempel är spridningen av bovin
spongiform encefalit (BSE) i England
med början under 1980-talet, då prion-
infekterat MBM användes i foder till
idisslare. En rad orsaker låg bakom BSE-
utbrottet, varav ett var att oljepriset steg.
Det höga oljepriset gjorde användningen
av organiska lösningsmedel vid utvin-
ningen av talg olönsamt, varpå dessa
medel slutade användas. Vad man inte
visste var att lösningsmedlen även hade
en destruerande effekt på prioner, med
påföljd att prioner som tidigare destrue-
rats av lösningsmedlen, nu fanns kvar i
MBM (8). BSE-utbrottet verkade som
en katalysator för en hårdare reglering av
ABP-hanteringen inom EU. I Sverige
förbjöds användningen av kadaver från
självdöda/infekterade djur samt djur -
delar som inte var veterinärbesiktigade i
tillverkningen av MBM 1986, i det så
kallade kadaverförbudet (Lag 1985:295
om foder). Året därpå införde Sverige
även ett förbud mot kött- och fiskmjöl i
foder till mjölkkor och 1991 utökades
förbudet till att gälla utfodring av alla
idisslare med MBM från andra idisslare.
I EU infördes motsvarande restriktioner
betydligt senare (EG No 381/1994; No
999/2001). 

Hanteringen av ABP har varierat
genom åren och mellan länder beroende
på om det setts som avfall eller som
resurs. Sett som avfall har ABP ofta
deponerats i naturen eller på soptippar,
vilket gett upphov till metangasbild-
ning, odör och smittspridning till vatten
och vilda djur. Som resurs har ABP
använts inom ett otal områden, från
foder till energiproduktion. ABP har
även använts vid åtlar för stödutfodring

av vilda djur, vilket fortfarande görs i EU
för vissa rovfåglar enligt speciella rutiner.
I Sverige har åtelutfodringen främst
använts för att stödutfodra örnar vinter-
tid, dels för att öka överlevnaden av ung-
fåglar, men även för att erbjuda örnarna
kött som var fritt från DDT och PCB,
vilket var ett stort problem under 1970-
talet.  

I många länder har kadaverhante -
ringen lämnats åt naturen. Från Indien
och Pakistan hämtas ett exempel på vilka
konsekvenser detta kan få. Här är kor
heliga och avlivas inte. För att minska
lidandet hos sjuka kor används icke 
steroida antiinflammatoriska (NSAID)-
preparat. När djuret dör lämnas det där
det är och gamar (Figur 2) och hundar
tar över. Under 1990-talet introducera-
des diklofenak i dessa länder och blev
(tack vare det låga priset) snabbt det
ledande NSAID-preparatet för boskap.
Samtidigt observerades en drastisk ned-
gång i gampopulationen i Sydostasien.
Den plötsliga gamdöden kunde knytas
till användandet av diklofenak som är
nefrotoxiskt för gamar. En effekt av den
minskade gampopulationen var att anta-
let gatuhundar ökade, vilket ökade oron
för spridning av rabies i vissa områden.
Diklofenak har nu förbjudits i dessa 

länder och ersatts av meloxikam, och
gampopulationen har börjat återhämta
sig (1). Att ”hantera” kadaver genom
dump ning i naturen behöver dock inte
vara negativt för de vilda djuren, i de
baltiska staterna har detta bidragit till en
stark rovdjursstam.

VETERINÄRENS ROLL I ABP-
HANTERING 
För distriktsveterinärer är det viktigt att
informera djurägare om hur transporten
av kadaver går till samt vilka åtgärder de
bör vidta i väntan på transport. I Sverige
sköts dessa transporter till stor del av
Svensk Lantbrukstjänst som har lokala
entreprenörer. På deras hemsida finns
information om hämtdagar, upptag-
nings område och råd om kadaverhante -
ring fram till hämtning. Även om bönder
ofta är välinformerade, kan det vara bra
att påminna om att de ska tänka på vil-
ket underlag som kadavret läggs på, för
att undvika läckage från kadaver till
betesmark eller vattentäkt. Kadaver ska
även skyddas från vilda djur. Uppstår
sanitära olägenheter på grund av olämp-
lig kadaverhantering kan detta även falla
under Miljöbalken. 

Hästägare, liksom smådjursägare, kan
ha frågor om vad som händer efter euta-
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FIGUR 2. Flygande gam. Gampopulationen i Nepal och Indien minskade kraftigt under
1990-talet till följd av rester av diklofinak i kadaver.
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nasi och det kan vara bra att upplysa om
att mindre sällskapsdjur (hund, katt, 
m fl) får begravas på den egna marken –
så länge kommunens anvisningar följs
och gravens djup är tillräckligt för att
hindra djur att gräva upp kroppen. Häs-
tar däremot räknas inte som sällskaps-
djur, och får således inte rutinmässigt
grävas ned. Särskilt tillstånd för ned-
grävning av hästar kan dock sökas från
länsstyrelsen. 

I några avlägsna kommuner får alla
djur som hållits av människa grävas ned,
undantaget djur med misstänkt eller
bekräftad transmissibla spongiforma
encefalopatier (TSE) (4). Nedgrävning
av ABP är generellt förbjudet i Sverige,
med vissa undantag (4) t ex vid vissa epi-
zootiutbrott då transport ska undvikas
av smittskyddsskäl. I dessa fall beslutar
Jordbruksverket om hanteringen. Det
vanligaste förfarandet med mindre hus-
djur idag är kremering, vilket utförs på
ett flertal platser i landet. Allt fler djur -
ägare vill även kremera sina hästar och
nya kremeringsanläggningar för detta
ändamål har öppnat den senaste tiden.

Vid misstanke om eller utbrott av en
epizootisk sjukdom är det särskilt viktigt
med en korrekt hantering av ABP, vilket
inte minst fågelnäringen fått erfara.
Under det senaste årtiondet har hundra-
tals miljoner fåglar runt om i världen
avlivats eller dött på grund av aviär
influensa av subtyperna H5 och H7.
Stora mängder potentiellt infektiöst
avfall i form av kadaver och kläckeriav-
fall har behövt hanteras på ett säkert
sätt. Liknande problematik, om än i
mindre skala, sågs även i Sverige under
2010 års utbrott av newcastlesjuka. Vid
ett epizootiutbrott är det Jordbruks-
verket som ansvarar för ABP-hanteringen
och delegerar ansvar till veterinärer samt
kadavertransportörer. I Sverige finns det
endast ett företag som tar emot hela
kadaver av produktionsdjur på två
anläggningar (Krutmölla i Kävlinge
samt Mosserud i Karlskoga). Övriga
anläggningar som tar emot hela kadaver
för förbränning är SVA och kreme rings -
anläggningar för häst och smådjur. 

Vid misstanke om allvarlig infektion i
en djurbesättning är det viktigt att vete-
rinären påminner om att kadaver och
annat ABP utgör en risk för smittsprid-

ning och särskilda rutiner behövs för
denna hantering. Informera tydligt om
detta, då det inte alltid är lika självklart
för djurägaren.

ABP – EN RESURS 
Efter förbudet att utfodra livsmedelspro-
ducerande djur med MBM har detta
istället använts till förbränning, inom
cementindustrin och för tillverkning av
bioolja. Fettet som bildas under MBM-
processen används främst till tekniska
ändamål i industrier eller för energipro-
duktion. I många länder är förbränning
av MBM fortfarande ett av de vanligaste
sätten att hantera högrisk-ABP (kategori
1). Denna hantering kräver mycket
energi, både för framställning och för-
bränning av MBM, och är därför
mindre bra från miljösynpunkt.

I EUs nya ABP-förordning (EG nr
1069/2009 samt EU nr 142/2011) ses
en trend mot att underlätta ett ökat
nyttjande av ABP som resurs för framför
allt energiproduktion. Energi kan pro-
duceras från ABP på flera sätt, såsom
genom direkt förbränning eller genom
rötning till biogas (Figur 3). Det senare
genererar även biogödsel som restpro-
dukt, vilket kan vara värdefullt som jord-
 förbättringsmedel. ABP är eftertraktat
som substrat vid rötning eftersom det
innehåller relativt mycket energi i form

av protein och fett (3) och därmed ger
ett högt gasutbyte. För en mikrobiolo-
giskt säker biogas-rötrest krävs dock att
även materialet hygieniseras enligt gäl-
lande regelverk (2, 4, 5).

Biogasproduktion liksom tillverkning
av MBM har de senaste åren fått kon-
kurrens av en förbränningsprocess som
kallas Biomal. Biomal-processen togs
fram som följd av en tekniktävling som
Jordbruksdepartementet anordnade för
en, från miljösynpunkt, bättre ABP-
hantering. Det tog dock lång tid innan
en lämplig plats hittades för den anlägg-
ning som nu ligger i utkanten av Karl -
skoga.

Biomal
Biomal är en köttfärsliknande massa av
krossat ABP bestående av slaktavfall
och/eller hela kadaver som samlas in
från nästan hela Sverige. Under fram-
ställningen syras massan med myrsyra,
som tillsätts främst för att förhindra jäs-
ning av materialet under transport och
lagring. Det har hänt att en tankbil,
under transport av mald ABP som inte
syrabehandlats, har exploderat. Myrsyran
reducerar även till viss del smittämnen.
Efter en eventuell lagringsperiod trans-
porteras Biomal till värmeverk där det
förbränns tillsammans med annat bränsle
och värmen som bildas leds ut i fjärrvär-
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FIGUR 3. Energi kan produceras från animaliska biprodukter på flera sätt, t ex genom röt-
ning till biogas. Biogasanläggning på en gård i Tyskland.
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mesystemet eller omvandlas till elektrici-
tet i ångturbiner. 

Även om Biomal under hela pro -
cessen hanteras i slutna, mekaniserade
system, finns det risk att massan kan
läcka ut vid driftstörningar eller vid 
trafikolyckor. Djur och människor kan
då exponeras för Biomal och det är där-
för viktigt att känna till vilka smittrisker
som finns kvar trots myrsyrebehand -
lingen, vilket är gjort i en studie utförd
av SVA i samarbete med Konvex AB (se
följande stycke).

STUDIER AV SMITTRISKER
SVA har under flera år deltagit i forsk-
ningsprojekt som syftar till att skapa
långsiktigt hållbara behandlingssystem
för biologiskt avfall såväl inom som
utom Sveriges gränser. Utbrott av epi-
zootiska sjukdomar, som aviär influensa,
resulterar i stora mängder av infekterat
material som måste hanteras, såväl kada-
ver som gödsel, strömaterial m m. SVA
har studerat överlevnad och avdödning
av aviärt influensavirus (AIV) i olika
material, bland annat kläckeriavfall. Stu-
dien visade att AIV finns kvar och fort-
farande är infektiöst efter flera månader
i ett kallt och fuktigt klimat. Resultaten
visar hur viktig en korrekt hantering 
av dessa material är för att undvika
smittspridning till miljön och andra
besättningar. Även olika metoder för att
hygienisera det kontaminerade mate -
rialet redan på gårdsnivå har studerats,
vilket har visat att kompostering och
ammoniakbehandling är bra alternativ

för hantering av smittrisken. Genom att
mäta och säkerställa en yttemperatur
över 45°C vid kompostering kan till-
räcklig reduktion av virus uppnås. För
ammoniakinaktivering i en sluten tank
med kläckeriavfall rekommenderas 0,75
procent NH3(aq) och 24 timmars be -
handling vid ett pH över 9,5.

Vid SVA har vi även undersökt smitt-
riskerna med Biomal. Denna studie 
visade att myrsyra stabiliserar Biomal
och ger en avdödning av Salmonella
samt höljeförsedda virus, medan vissa
nakna virus och sporer av Bacillus cereus
fanns kvar även efter fem månaders lag-
ring av massan. Vid läckage av Biomal
kan det finnas risk för spridning av sjuk-

domar orsakade av nakna virus (t ex
mul- och klövsjuka (MK), swine vesicu-
lar disease, egg drop syndrome), sporbil-
dande bakterier (mjältbrand, frasbrand)
eller prioner. Lämpliga saneringsåtgär-
der för respektive agens bör därför vidtas.
Sverige är i dagsläget fritt från nämnda
virussjukdomar och vid tidig och kor-
rekt diagnos på gården av t ex ett MK-
utbrott, bör dessa patogener aldrig åter-
finnas i Biomal. Även för sjukdomar som
frasbrand som förekommer fre kvent i
vissa områden i sydöstra Sverige anses
smittspridning via Biomal vara liten
jämfört med andra mer direkta smitt -
källor, t ex vid hanteringen av de döda
djuren innan de blivit Biomal. I studien
ingick inte parasiter eftersom smittris-
ken från andra källor, t ex gödselhante -
ring, här anses vara en betydligt större
risk. Inte heller prioner ingick, men det
antas att myrsyran i Biomal inte har
någon reducerande effekt på dessa.
Generellt kan sägas att Biomal är ett
relativt säkert hanteringssystem för ABP
(Figur 4). Intresset för Biomal är starkt
och det är nu det vanligaste hanterings-
sättet för ABP i Sverige. Intresset för
Biomal ökar även i andra länder framför
allt inom EU.

SAMMANFATTNING
För att undvika spridning av sjukdomar
är det viktigt att praktiserande veterinä-
rer informerar djurägare om hur kadaver

➤
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FIGUR 4. Processteg för Biomal. Generellt kan sägas att Biomal är ett relativt säkert hante -
ringssystem för animaliska biprodukter, enligt de studier som SVA har utfört.

HEROFONDEN – pensionsfond för veterinärer
Herofonden är en privat pensions fond för veterinärer inom Sveriges Vete rinärförbund.
Veterinärer som är över 60 år kan idag få del av fondens avkastning. De krav som
ställs är att veterinären under tio år ska ha betalat en årlig premie till fonden och
under samma tid ha varit medlem i SVF. 

Idag uppgår premien till Hero fonden till 200 kronor per år. När veterinären fyllt 60 år
får inte fler premier betalas, vilket innebär att den person som vill få del av medlen
måste börja betala till fonden senast vid 50 års ålder. Till del  ningen beräknas på
avkastningens stor lek och på hur länge veteri  nären har betalat till fonden.

Ytterligare upplysning om Hero fonden finns på veterinärförbundets hemsida
www.svf.se. Ring 08-545 558 20 eller skriv till Sveriges Veterinär förbund om du vill
gå med i Herofonden.
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och ABP ska hanteras på ett smittskydds-
säkert sätt. En ökad global medvetenhet
om vikten av hållbara resursåtervin-
nings system kommer sannolikt att öka
användandet av ABP för exempelvis
energiproduktion. Det är därför viktigt
att utvärdera de smittskyddsmässiga
aspekterna av nya tekniker, vilket är
något som SVA arbetar aktivt för. Bio-
mal-processen är ett exempel på hur
högrisk-ABP (kategori 1) kan nyttjas
som resurs och är från miljö- och smitt-
skyddssynpunkt sannolikt den bästa
metoden som finns tillgänglig i Sverige
idag.

TACK
Tack till Josefine Elving (doktorand, SVA)
och Susanna Sternberg Lewerin (lektor i
epizootologi, SLU) för ert bidrag i utfor-
mandet av denna artikel.

SUMMARY
Animal by-products – biosafety aspects
Practicing veterinarians has an important
role as informers to the animal producers
how to handle the carcasses and animal
by-products (ABP) to avoid transmission
of diseases, and should keep themselves
informed of the advances within this
area. The global awareness of the impor-
tance of a sustainable resource recycling
will probably increase the use of ABP, e g

for energy production. It is however
important to evaluate the biosafety risks
with new techniques, which is done by
the National Veterinary Institute (SVA).
From an environmental and biosafety
point of view the Biomal process, in
which ABP is converted to a combustion
fuel used for district heating, is an
example of a good management concept
for using high risk (category 1) ABP as a
resource on the market. 
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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
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

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
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com
Ilmars Dreimanis Laholm 0430–600 11, 0730 –60 10 08 – imsestina@hotmail.com
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

SVT 11 -11 Final:SVT mall  11-08-29  06.40  Sida 41



42 N U M M E R  11 • 2011 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Sömnbrist hos svenska kor 

❘❙❚ Det är sällan svenska kor sover mer 
än fyra timmar per dygn. Det visar nya
mätningar som SLU-forskare gjort, enligt
tidningen Forskning & Framsteg 6/11.
Åtta kor ingår i en pågående sömnstudie
på Kungsängens gård i Uppsala.

Frågan är vilken betydelse kornas sömn
har för deras hälsa. Emma Ternman, dok-
torand vid institutionen för husdjurens
utfodring och vård vid SLU, mäter kornas
sömnvanor genom elektroder på djurens
huvud, skriver Forskning & Framsteg. 
Mätningen visar att korna sover mellan 
en och sex timmar per dygn, i korta
sekvenser om cirka tio minuter. Strax efter
kalvning minskar sömnen till hälften för
att sedan stiga igen. Forskare oroar sig
över att pressen att producera mer mjölk
ska ge korna sömnbrist, enligt tidningen.

Än så länge finns inga vetenskapliga
studier av vad långvarig sömnbrist kan
betyda för en kos hälsa. Däremot är det
väl belagt att sömnbrist försämrar immun-
systemet hos råttor, möss och människor.
Emma Ternmans mätningar fortsätter tills
korna avslutat sin mjölkcykel. Hittills ligger
den genomsnittliga sömntiden på tre tim-
mar och tolv minuter per dygn och ko.  ■

Kommun fick rätt om upp-
handling

❘❙❚ Grossistjätten Servera ansåg att Rätt-
viks livsmedelsupphandling stred mot EU-
rätten och borde göras om. Men kommu-
nen fick den 1 augusti rätt i förvaltnings-
rätten i Falun. Servera har inte visat att
kommunen brutit mot lagen om offentlig
upphandling, konstaterar rätten.

Det är första gången som statliga 
Miljöstyrningsrådets uppmuntran av god
djuromsorg i offentlig upphandling prövas
rättsligt. Miljöstyrningsrådet uttalade

redan 2009 att kommuner i sin upphand-
ling kunde kräva att livsmedel kom från
grisar med tillgång till bökbart material
eller fjäderfä som inte utsatts för näbb-
trimning.

– Det är bra att domstolen ger den
upphandlande myndigheten rätt att ställa
de krav de önskar på sina varor och att 
de kan motivera skälen för detta, säger
Monica Sihlén, projektledare vid Miljö -
styrningsrådet, i ett pressmeddelande 
den 9 augusti.

Servera ansåg att kommunens förfråg-
ningsunderlag innehöll ett antal djur-
skyddskrav som var högre än EU-kraven
och därmed stred mot EUs principer om
ickediskriminering och likabehandling. 
Förvaltningsätten framhöll dock att en
upphandlande myndighet har stora möj-
ligheter att själv bestämma vad den vill
upphandla. Något som tidigare domar
gällande antibiotika, transport och slakt-
metod inte har tagit tillräcklig hänsyn till,
enligt rätten.  ■

❘ ❙❚   noterat

Oral suspension till katt
Ett generikum till Metacam®

L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

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

Loxicom   (meloxicam) 0,5 mg/ml, fpk 15ml flaska NSAID till katt
Indikation: För lindring av inflammation och smärta vid kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett. 
SPC: senast uppdateraad 20100323.
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Ett stort antal balter
lyckades fly undan
den sovjetiska ocku-
 pationen 1944. En
del av dessa kom

till Sverige. Några av
flyktingarna med veterinär bakgrund
fick anställning som arkiv arbe tare
vid SVA och Veterinärhög skolan
eller vid regionala laboratorier. På
initiativ av Nils Lagerlöf anord nades
specialutbildning i artificiell insemi-
nation (AI). Majoriteten kom därför
att anställas inom den expanderande
AI-verksamheten. Av arkivhandlingar
framgår att 56 baltiska veterinärer
utbildades i AI under perioden
1945–1954.

Detta är meddelande nr 120 från
Rådet för veterinärhistorisk och bio-
grafisk forskning.

KORT HISTORISK BAKGRUND
Efter första världskriget upprättades de
oberoende staterna Estland, Lettland
och Litauen. Under mellankrigstiden
återknöts gamla och etablerades nya
band mellan Sverige och dessa stater,
särskilt med Estland och Lettland. Det
gällde också inom det veterinärmedi-
cinska området. Två veterinärer som
speciellt bör nämnas i detta samman-
hang är Ivan Christenson och Weddig
Borg. Ivan Christenson fick svenska sta-
tens resestipendium för att under tre

månader studera veterinärväsendets
organisation och funktion, veterinärer-
nas utbildning m m i de baltiska staterna
och Polen (3, 4). Han reste 1930 till 
Tallinn och en estnisk veterinär som han
träffade var Arthur Herodes, anställd i
Estlands veterinärförvaltning (Veterinär-
styrelsen). Under följande år blev Hero-
des en viktig kontaktman inte bara med
Estlands utan då och då också med övriga
baltiska staters veterinära myndigheter.
För sina insatser blev Herodes 1938
hedersledamot i Svenska Veterinärläkar-
föreningen. 

De baltiska staterna anordnade under

1930-talet ”interbaltiska veterinärkon-
gresser” och Weddig Borg deltog som
officiell representant från Sverige vid
den första som hölls i Riga, Lettland
1931 (3 deltagare från Sverige), den
andra i Tallinn, Estland 1935 (12 del -
tagare från Sverige) och den tredje som
hölls i Kaunas, Litauen 1937 (4 delta -
gare från Sverige) (2, Ants Kavak, Tartu,
personligt meddelande 2011). 1940 in-
förlivades de baltiska staterna med tvång
i Sovjetunionen och en omfattande
utrensning av baltiska medborgare ägde
rum – många skickades till Sibirien men
många avrättades (6). Samma år ansökte ➤
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Baltiska veterinärers flykt till Sverige 

Del 1: Ankomst och utbildning
i artificiell insemination

STIG EINARSSON, VMD, professor emeritus*

De första baltiska veterinärerna i Sverige 1944 på besök på SVA i Stockholm. De är från
vänster Erik Anari, Arthur Herodes, August Arras och Vladimir Kütt. Foto från Veterinär -
historiska museet.
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Herodes och fick tillstånd att besöka
Sverige för att studera den i Göte-
borgstrakten härjande svinpesten (5).
Under vistelsen i Sverige begärde han
asyl och fick uppehållstillstånd som flyk-
ting – på omvägar fick han också hit sin
familj. Herodes fick anställning som
assistent (arkivarbetare) på SVA. Han
kom att tillsammans med Ivan Christen-
son och Weddig Borg bilda ett brohuvud
för den senare veterinära flykting ström -
men från de baltiska staterna, i synner-
het från Estland. 

1941 ockuperades de baltiska staterna
av Tyskland och denna ockupation
pågick till en bit in på 1944 då sovjet-
styrkorna återtog kontrollen och på nytt
införlivade dem i Sovjetunionen. Gläd-
jande nog blev de tre baltiska staterna
1991 åter och förhoppningsvis för all
framtid självständiga. De har sedan dess
ett nära och för båda parter berikande
samarbete med Sverige bland annat
inom det veterinärmedicinska området.

EN DEL AV FLYKTINGARNA 
HAMNADE I SVERIGE
Ett stort antal balter lyckades fly och
sätta sig i säkerhet undan den sovjetiska
ockupationen 1944. Av dessa kom 
30 000–40 000 till Sverige, medan ett
större antal tog sig till de västallierade
zonerna (amerikanska, brittiska och
franska) av Tyskland (6).

Vid ankomsten med båtar till Got-
land och andra platser längs den svenska
kusten togs flyktingarna om hand i upp-
rättade läger. Därifrån slussades de ut 
i näringslivet allt eftersom man hann
förse dem med pass och arbete. De
utbildade fick i begränsad utsträckning
möjlighet att syssla med arkivarbete vid
vetenskapliga institutioner och på andra
håll. Det enda som i viss mån lade hinder
i vägen för anpassningen var bristande
språkkunskaper (6).

FLYENDE VETERINÄRSTUDENTER
Flera statliga myndigheter och organisa-
tioner var engagerade såväl i flykting-
mottagningen som i deras vidare öde i
det nya hemlandet. Svenska akademiska
hjälpkommittén (SAH) registrerade stu-
dentflyktingarna samt hjälpte till att
planlägga deras framtida studie- och
arbetsförhållanden. 

Några av de baltiska flyktingarna
hade påbörjat sin veterinärutbildning i
sina respektive hemländer och var intres-
serade av att slutföra utbildningen i Sve-
rige (9). Ett problem var försörjningen.
Några tog vilka jobb som helst i avvak-
tan på beslut från SAH om att erhålla
stipendium. Några antogs efter ansökan
som extrastuderande vid Veterinärhög -
skolan. Bland annat på grund av ekono-
miska problem påbörjade inte eller
avbröt flertalet emellertid sina studier
(9, 10). 

En av dem som fullföljde utbildningen
var Raimunds Zemjanis från Lettland.
Han kom som båtflykting med hustru
och ett litet barn och hamnade i Små-
land. Där fick han arbete inom jordbruk
och skogsbruk. Distriktsveterinären Helge
Hugoson, Vetlanda, engagerade sig per-
sonligen och tog med honom på veteri-
närbesök. Zemjanis hustru fick delta i
husliga göromål hos Hugosons för att
lära sig svenska (Göran Hugoson, Tierp,
personligt meddelande 2011). Tack var
Hugosons personliga engagemang och
kontakt med dåvarande rektorn Forssell
antogs Zemjanis som extrastuderande
vid Veterinärhögskolan. Efter examen
och tjänstgöring som assistent vid Vete-
rinärhögskolan och AI-veterinär i Norr -

köping emigrerade han med sin familj
till USA (10).

FLYKTINGAR MED VETERINÄR-
EXAMEN 
Under hösten 1944 begärde dåvarande
Medicinalstyrelsen (veterinäravdelningen)
att Veterinärhögskolan skulle yttra sig
över baltiska veterinärers ”anhållan att
utöva veterinärkonsten i Sverige”. Lärar-
kollegiet tillstyrkte att sökande kunde
anställas eller förordnas i befattning som
kunde innehas av annan än legitimerad
veterinär, men avstyrkte att de utan
avlagd svensk veterinärexamen och legi-
timation skulle tillåtas att utöva veteri-
näryrket i Sverige (9). En av de sökande,
docenten Peteris Meschaks från Lett-
land, anställdes exempelvis som arkivar-
betare på hormonlaboratoriet vid insti-
tutionen för obstetrik och bujatrik. Den
estniska veterinären Arthur Herodes,
som kommit till Sverige redan 1940 och
tjänstgjorde på SVA, var kontaktperson
för de estniska veterinärerna som kom-
mit som flyktingar. Några fick anställ-
ning som arkivarbetare (benämnd assi-
stent) vid SVA och Veterinärhögskolan
eller vid regionala laboratorier, t ex hus-
hållningssällskapens veterinära avdel-
ningar (1, 7, 8).

UTBILDNING I ARTIFICIELL 
INSEMINATION
Under och efter andra världskriget var
det brist på veterinärer i Sverige. Den
artificiella inseminationen ökade i snabb
takt och därmed också behovet av vete-
rinärer med denna kompetens. Professor
Nils Lagerlöf föreslog, med tillstyrkan av
dåvarande rektorn Gerhard Forsell, att
baltiska flyktingar med veterinär bak-
grund skulle erbjudas specialutbildning 
i AI. 

Lagerlöf vände sig på hösten 1944 till
Statens arbetsmarknadskommitté med
en skrivelse att få anställa ett antal bal-
tiska veterinärer som arkivarbetare för
att under två månader utbildas i AI.
Kommissionen biföll ansökan och ställde
dessutom i utsikt att bekosta den språk -
undervisning, som ansågs vara en nöd-
vändig del av utbildningen samt att
bestrida vissa kostnader för förbruknings -
material till institutionen för obstetrik
och bujatrik (9). 

➤
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Raimunds Zemjanis med hustru i Helge
Hugosons trädgård i Vetlanda, Småland. 
Foto tillhörande Hugoson.

SVT 11 -11 Final:SVT mall  11-08-29  06.40  Sida 44



Kursen hade en teoretisk och en prak-
tisk del och avsåg att ge utbildning i AI,
dräktighetsdiagnostik och sterilitetsbe-
handling hos nötkreatur (9). Kursen
innehöll också utbildning i allmän vete-
rinärhygien, sterilisering av utensilier,
journalföring, tjurens vård, skötsel och
utfodring samt de vanligaste smittsamma
sjukdomarna hos nötkreatur och före-
byggande åtgärder mot dessa. Under
vår terminen 1945 hölls två kurser för
sammanlagt 13 estniska veterinärer. Så -
väl den teoretiska som den praktiska
utbildningen sköttes av läraren i AI,
Allan Bane. 

Undervisning i svenska gavs av Arthur
Herodes. Han undervisade under kvälls-
tid fem dagar i veckan under hela kurs-
tiden. Under de två första veckorna gav
dessutom en fd estnisk professor i
konsthistoria svenskundervisning en
timme varje morgon. 

Eftersom de estniska veterinärerna
visade sig ha otillräckliga kunskaper i
exempelvis nötkreaturens gynekologi

utsträcktes kursen till tre månader och
dessutom skickades vissa deltagare ut till
AI-föreningar eller till praktiserande
veterinärer med viss AI-verksamhet för
extra träning. Under denna extra träning
fick de behålla status som arkivarbetare.
Efter godkända teoretiska såväl som
praktiska prov anställdes de i AI-före-
ningar. Lagerlöf och Bane skötte prak-
tiskt taget all korrespondens med såväl
myndigheter som AI-föreningar. Under
kurstiden ordnades tillfälliga bostäder 
åt dem i Stockholm med omgivning.
Lagerlöf fick skriva till Kommunika-
tionsdepartementet och anhålla om att
dessa veterinärer skulle få dispens av -
seende nykterhetsintyg för att få körkort
till bil. Enligt svensk lag krävdes nämli-
gen att ”kunna uppvisa intyg på ett nyk-
tert leverne under de senaste två åren” 
– dessa flyktingar hade ju inte vistats i
Sverige under så lång tid.

Av arkiverade handlingar som är till-
gängliga (9, 10), framgår att Lagerlöf
och Bane, utan någon ekonomisk ersätt-

ning, lade ner ett mycket omfattande
och tidskrävande arbete för att hjälpa de
baltiska flyktingarna. Vid läsning av alla
dessa handlingar har jag funderat över
om det var det starka engagemanget för
de baltiska flyktingarna som lade grun-
den till Lagerlöfs och institutionens
kommande engagemang för vidareut-
bildning av veterinärer från utvecklings-
länder. 

Under våren 1946 anordnades likartad
utbildning i AI för baltiska flyktingar.
Istället för anställning som arkivarbetare
under kurstiden beviljade Statens flyk-
tingnämnd lån till dem som saknade
egna medel. Lånet omfattade faktisk
hyres kostnad, kostpengar enligt flykting-
nämndens taxa, 30 kronor per månad i
fickpeng och 200 kronor för kurs i bil-
körning (9).

BALTISKA FLYKTINGAR SOM KOM
VIA TYSKLAND
I brev (9) till Medicinalstyrelsen (Veteri-
näravdelningen) den 29 juni 1947 skrev ➤
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Gruppbild av deltagarna vid de två första AI-veterinärkurserna i Sverige för estniska veterinärer vårterminen 1945. I första raden: Aleksander
Koov, Arthur Herodes (språklärare), Allan Bane (AI-lärare), Nils Lagerlöf (professor och huvudansvarig), August Arras, Ludvig Tedder. I andra
raden: Eevald Äärma, Vladimir Kütt, Helmut Riispere, Johan Siilak, Valter Kraner, Boris Kalle, Juhan Kruus, Aleksander Raudsepp, Jan Taavet,
Jaak Kukk. Foto från Veterinärhistoriska museet.
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Lagerlöf, som svar på en remiss som
kommit till Veterinärhögskolan angående
möjligheter att ta emot baltiska veterinä-
rer som vistades som flyktingar i Tysk-
land, bland annat följande: 

”De baltiska veterinärer som even -
tuellt erhåller inresetillstånd till Sverige
torde komma att utnyttjas dels för AI-
arbete, dels för laboratoriearbete. Om
det gäller veterinärer som är specialiserade
inom bakteriologi eller serologi är mitt
förslag att man omedelbart försöker
bereda dem sysselsättning på SVA eller
något av hushållningssällskapens labora-
torier. Flertalet av de baltiska veterinä-
rerna kommer sannolikt att vilja ägna sig
åt AI-verksamhet. Ett absolut villkor är
att de kan tala och förstå svenska så bra
att de utan svårighet kan göra sig för-
stådda av djurägarna. Mitt förslag är
därför att de balter som tänker ägna sig
åt AI-verksamhet omedelbart, sedan de
kommer ut ur karantänen i Skåne, söker
plats på gårdar helst som kreatursskö -
tare. Genom att ta anställning som lant-
bruksarbetare kan de också få kost och
logi för sig och sin familj.”

I februari 1948 (9) skickade Lagerlöf
ett brev till Herodes (numera anställd på
slakthuset i Malmö och kontaktperson
för Estniska veterinärföreningen i Sve -
rige) med anledning av att ett antal bal-
tiska kolleger från Tyskland fått inrese-
tillstånd till Sverige och förväntades
utbilda sig i AI: 

”Se till att de blir förlagda så att de
snarast kan skaffa sig utbildning i svenska
språket. Vidare att de kommer i kontakt
med svensk husdjursskötsel t ex genom
ladugårdsarbete. Efter det är det utmärkt
om de kan få komma till någon baltisk
kollega, som arbetar inom AI, och följa
honom i arbetet för att lära sig dräktig-
hetsundersökning och insemination.”

Efter 1946 anordnades inga separata
kurser i AI för balterna utan de deltog
tillsammans med svenskar, finländare
och enstaka andra nationaliteter i de
regelbundet anordnade kurserna vid
institutionen för obstetrik och bujatrik
(från 1949 obstetrik och gynekologi).
Kompletterande träning anordnades vid
behov vid de AI-föreningar som anställde
dem. 

Av arkivhandlingarna har jag kommit
fram till att sammanlagt 56 baltiska

veterinärer genomgick specialutbildning
i AI under perioden 1945–1954 (45
från Estland, 10 från Lettland och en
från Litauen). Fyra emigrerade senare till
Kanada eller USA (9, 10).

TACK
Ett stort tack riktas till Lars Garmer för
att jag fått tillgång till arkivmaterial och
fotografier rörande baltiska veterinärer i
Sverige tillhörande Veterinärhistoriska
museet i Skara. Vidare framförs ett stort
tack till Göran Hugoson för intressant
samtal om Zemjanis flykt och ankomst till
Sverige och för att jag fått tillstånd att
publicera fotografier ur privat samling. Ett
varmt tack till laboratorieassistenten
Annika Rikberg för allt arbete med att leta
fram arkivhandlingarna för åren 1935–
1955 vid avdelningen för reproduktion,
SLU. Slutligen ett stort tack till kollegan
Börje Gustafsson, USA, för värdefulla syn-
punkter på manuskriptet.
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Personal vid Kävlingeortens seminförening 1949. Från vänster: tjurskötare, veterinär Bror
Andersson, veterinär Vladimir Löokene, veterinär Jan Taavet, veterinär Berndt von Engel-
hardt. Foto från Veterinärhistoriska museet.
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❘❙❚ fackliga frågan

Hur får man ut över-
tidsersättning?
Måste jag ta ut
den i pengar eller

kan jag ta ut den 
i ledighet? Vissa

grundläggande regler om ersättning
för övertidsarbete klargörs i detta
nummers fackliga fråga.

FRÅGA
Jag är anställd på ett djursjukhus och i
sommar har vi haft lite ont om personal
så jag har jobbat en hel del övertid. Hur
får jag ut den ersättningen? Måste jag ta
ut den i pengar eller kan jag ta ut den i
ledighet? 

Samma fråga kommer även från en
medlem som jobbar som besiktningsvete-
rinär som styrs av de statliga avtalen.

SVAR
All övertid måste vara beordrad i förväg
eller godkänd i efterhand av arbetsgiva-
ren, så vi förutsätter att så är fallet.

I det privata kollektivavtalet mellan
Sveriges Veterinärförbund och SLA
(Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet)
kompenseras övertidsarbete i pengar eller
– om man så önskar och arbetsgivaren
efter samråd med arbetstagaren finner att
så kan ske utan olägenhet för verksam -
heten vid företaget – i form av ledig tid
(kompensationsledighet).

Tidpunkten för ledigheten ska den
anställde och arbetsgivaren komma över-
ens om. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till
den anställdes önskemål så långt det är
möjligt för att verksamheten ska fungera.
Det är alltså inte helt säkert att man kan
få ledigt när man vill.

Man är inte tvungen att ta ut över -

tiden i pengar. Men arbetsgivaren kan
också neka ledighet om han/hon finner
att det inte är förenligt med verksam -
heten att bevilja ledighet. I sådana fall
måste arbetsgivaren betala övertiden i
pengar.

Inom det statliga området finns en lik-
nande skrivelse i ALFA (Allmänt löne-
och förmånsavtal) mellan Arbetsgivar-
verket och SACO-S. Har man jobbat
övertid enligt arbetsgivarens beslut har
man givetvis rätt till ersättning. Ersätt-
ning ges i form av pengar (övertidstillägg)
eller som ledighet (kompensationsledig-
het). Kompensationsledighet ska ges
under förutsättning att den anställde öns-
kar det och att arbetsgivaren bedömer att
det är möjligt med hänsyn till verksam-
hetens krav.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

Regler för övertidsersättning

 

Sorbact för alla sår
 

 
 
 

 
 

 
Hela sortimentet finns hos din grossist!
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Veterinär Anna Granlund, Institutio-
nen för kliniska vetenskaper (KV),
SLU, försvarade onsdagen den 1 juni
sin avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln ”Studies
on exercise and glycogen re-synthe-
sis in skeletal muscles of pigs with
the PRKAG3 mutation”. Opponent
var professor Reeta Pösö, Helsing-
fors universitet, Finland.

Ett flertal grisar av hampshireursprung
har den dominanta RN-mutationen, vil-
ket medför att dessa grisar har ett nästan
fördubblat glykogeninnehåll i sin mus-
kulatur. Mekanismen bakom det höga
glykogeninnehållet är inte känt men
mutationen har visat sig vara ett enkelt
basparsbyte i PRKAG3-genen. Mutatio-
nen leder till en förändring i enzymet
AMP-kinas som medverkar i regleringen
av glukosomsättningen vid metabolisk
stress. Glukos transporteras in i cellen

med hjälp av bland annat insulin och
lagras till stor del som glykogen i skelett-
muskulaturen. Vid slakt är muskulatu-
rens innehåll av glykogen en viktig faktor
som påverkar köttkvaliteten.

Det finns olika former av glykogen
(pro- och makroglykogen) som anses ha
olika funktion och reglering i muskula-
turen. Nedbrytning och återuppbygg-
nad av pro- och makroglykogen sker på
olika sätt i samband med muskelarbete.
Målsättningen med arbetet var att stu-
dera skillnader mellan bärare och icke
bärare av PRKAG3-mutationen när det
gäller fibertyper, enzymprofiler, resyntes
av glykogen (pro- och makroglykogen)
efter arbete på rullmatta och uttryck och
fosforylering (aktivering) av signalpro -
teiner involverade i insulin och icke
insulinberoende glukosupptag.

Grisar som var bärare eller inte bärare
av mutationen utförde standardiserade
fysiska arbeten på rullmatta före och
efter en träningsperiod. Muskelprover
(m biceps femoris) och blodprover togs
före och efter arbete samt i återhämt-
ningsfasen. Vävnadsprover från m masse-
ter, m biceps femoris, m semitendinosus

och m longissimus dorsi togs omedelbart
efter avlivning.

Bärare av mutationen hade jämfört
med icke bärare högre glykogeninnehåll
i alla provtagna muskler och framför allt
var makroglykogenfraktionen högre.
Efter tre timmars återhämtning efter
arbete var resyntesen, särskilt av makro -
glykogen, högre hos bärarna av mutatio-
nen. Detta sågs inte efter sex timmars
återhämtning. Det fanns inga skillnader
mellan bärare och icke bärare när det
gällde blodkoncentrationer av insulin,
glukos, laktat och fria fettsyror efter
arbete.

Uttrycket av AMP-kinas i muskeln
var lägre hos bärare jämfört med icke
bärare. Den ökade glykogensyntesen
efter arbete tyder på ökat inflöde av glu-
kos och fosforylering av glukos som styrs
mot glykogensyntes. Immunhistokemiska
metoder visade att bärare jämfört med
icke bärare hade lägre procent typ 
IIB-fibrer i m biceps femoris. PRKAG3-
mutationen påverkar muskelkaraktäris -
tika hos tränade grisar och stimulerar en
oxidativ fenotyp i varierad grad i musk-
ler med olika funktioner.  ■

Studier av glykogen i grismusklatur

disputationer
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En djurägare anmälde veterinär NN
för fel i samband med avlivning av
en häst men veterinären bestred
anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägaren upptäckte en dag att hästen
var hängig. Hon mätte temperaturen
som var 40,5˚C. Ägaren tillkallade vete-
rinär och hästen fick febernedsättande
samt sondades med olja och vatten. 

Påföljande dag hade febern gått ner

till 37,7˚C men hästen mådde inte bra
och hade inte haft någon avföring. Äga-
ren tillkallade veterinär igen och det
misstänktes förstoppning. Hästen fick
kramplösande medicin och sondades
igen. Den ville inte dricka under dagen
och uppförde sig onormalt. Efter över-
läggning med en veterinär beslutades att
de skulle ta hästen till djursjukhus. På
djursjukhuset diskuterades om hästen
skulle opereras men till slut kom man
fram till att fortsätta behandla den
medicinskt istället. 

Påföljande dag tog veterinär NN över
behandlingen av hästen. Vid telefon-
kontakt med honom fick ägaren veta att
man tagit prover på hästen som stod på

dropp och hade haft avföring. Några
dagar senare ville hon besöka hästen, 
vilket skulle gå bra enligt NN. Ägaren
kom till djursjukhuset när hästen fanns i
ett undersökningsrum. NN undersökte
svalget på hästen som hade såriga och
irriterade slemhinnor. Dessutom luktade
hästen illa från näsan och munnen.
Djur ägaren frågade NN om han funde-

Ansvarsärende

Kontaktade fel djurägare vid
avlivning
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➤
ansvarsärende

Kurs i Neurologi 
Neurology - for the small animal practitioner

Diplomate of the European College of
Veterinary Neurology

Plats:  Kalmar
Datum:  17-18 november 2011
Pris:  6.800 exkl moms
Anmäl:  senast 17 oktober

Kursen är godkänd för specialist-
utbildning smådjur och görs i 
samarbete med Läckeby Djursjukhus. 

   

www.hush.se/h 
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rat över att ge hästen antibiotika och
fick till svar att han inte hade tagit ställ-
ning till det ännu. Han väntade på att
några provsvar skulle bli färdiga. 

Proverna blev sedan färdiga och det
visade sig att hästen hade ett lågt antal
vita blodkroppar. Ägaren undrade igen
om man inte skulle ge hästen antibiotika.

Veterinär NN ville göra en ny ultra-
ljudsundersökning under eftermiddagen
och de kom överens om att han skulle
kontakta henne därefter. NN ringde
sedan inte förrän kl 19.20. Han hade
inte något nytt att berätta om hästens
tillstånd. 

Påföljande dag ringde inte NN på

utlovad tid. Ägaren reagerade inte över
det eftersom NN ofta ringde senare än
utlovat. Hon bestämde sig för att hälsa
på hästen på eftermiddagen och tog 
med sig lite godsaker. Hon kom till
djursjukhuset men fann hästens box
tom. Ägaren frågade några skötare var
hästen fanns men de försvann in i ett
rum. Hon sprang runt och letade efter
hästen men kunde inte hitta den. Efter
ett tag kom NN och sade att han hade
tagit bort hästen och menade att de hade
kommit överens om det. NN påstod att
han hade ringt kl 11.00 och att de till-
sammans hade beslutat att avliva hästen. 

Först tre dagar senare fick ägaren kon-
takt med företrädare för djursjukhuset
som beklagade att de hade avlivat fel
häst. NN hade ringt till en annan djur -
ägare vars häst också var sjuk. Anmäla-
rens häst hade avlivats och obducerats
utan hennes medgivande. Hon hade inte
fått information om att hästen skulle ha
varit så sjuk att avlivning ens varit ett
alternativ och hon ifrågasätter om den
verkligen var så sjuk. Tre gånger ifråga-
satte ägaren om inte antibiotika skulle
sättas in men NN svarade att han inte
tar ställning till det. Om antibiotika inte
var ett alternativ borde NN ha förklarat
det för ägaren. 

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Hästen behandlades på grund av tecken
på kolik med misstanke om tarmfelläge,
inappetens och diarré. Den inkom med
så allvarliga symtom att det kunde 
tyda på livshotande sjukdomstillstånd.
Dagen efter ankomst var hästen visserli-
gen bättre men påföljande dag var den
väsentligt sämre igen. Ytterligare två
dagar senare var allmäntillståndet kraf-
tigt påverkat och vid cytologisk under-
sökning gjordes fynd förenliga med en
kraftig bukhinneinflammation. Progno-
sen bedömdes i detta läge som mycket
dålig. NN bedömde därför att avlivning
borde övervägas och beslutade att kon-
takta djurägaren. Det rörde sig om en
kraftig försämring jämfört med tidigare
varför ägaren inte kan ha haft kännedom
om hästens tillstånd.

Telefonkontakt togs och personen
som svarade gav utan anmaning tillstånd
till avlivning och obduktion. Detta
skedde ca kl 11.15. 
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➤

LAPAROSKOPIKURS
Grundläggande kurs i diagnostik och kirurgi på hund
26–27 januari i Linköping

Denna kurs belyser det senaste inom endoskopisk kirurgi och ger möjlighet att
träna i övningslåda och på sövd gris. Kursen börjar med genomgång av utrust-
ningen och hur inflation av kroppshålor utförs. Sedan kommer kursen att fokusera
på grundläggande laparoskopiska och thorakoskopiska användningar. Kursen
visar hur man utför endoskopisk exploration av kroppshålor, biopsitagning, ovarie -
ektomi och choleocystektomi.

Kursens mål är:
• Interaktiv, fall-orienterad föreläsning (PBL)
• Hands-on laborationer
• Beskriva fördelar och nackdelar med tekniken
• Känna till rätt endoskopisk teknik vid abdominell och thoraxendoskopisk kirurgi

Kursledare:
• Professor Jolle Kirpensteijn, Professor, DV Dip ACVS Dip ECVS PhD, Utrecht

universitet. Hans främsta forsknings- och kliniska områden är onkologi, rekon-
struktions- och endoskopikirurgi.

• Leg läkare Med Dr Thomas Franzén (disputerad i endoskopiteknik, verksam vid
Hälsouniversitetet i Linköping). Deltar vid de praktiska momenten.

Kursens innehåll kan du läsa mer om på www.djurdoktorn.se.

Kontaktperson är Sven Ödman, 0703-16 41 65.

Föreläsningar är på engelska.

Pris: 10 000 kr + moms. Hotell ingår ej, men ”kurspris” på Elit Stora Torget, 1 000 kr
kan bokas med anmälan.

Bokning: Anmälan via e-mail till rolf_gunnel.bergman@3mail.se.

Sista anmälningsdatum är den 15 december. Kursen genomförs ej vid färre än 15
kursdeltagare.

Kursen arrangeras av RGB Education, Djurdoktorn i Östergötland AB, Scandivet
och Karl Storz.
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När hästägaren kom till djursjukhuset
trodde NN att ägaren önskade en per-
sonlig information om vad som hade
hänt och vilka fynd som hade gjorts vid
obduktionen. Då framkom att den per-
son som kontaktats per telefon inte hade
någon anknytning till den avlivade häs-
ten. Således hade hästen avlivats och
obducerats utan att den egentliga djur -
ägaren blivit tillfrågad. 

Anledningen till förväxlingen var att
det fanns två hästar på vårdavdelningen
som var aktuella för avlivning. Olyck-
ligtvis förväxlades djurägarna. Den vete-
rinärmedicinska bedömningen att prog -
nosen var hopplös och att avlivning var
det enda realistiska förändras dock inte
på den grunden att rätt ägare inte fick
informationen. 

Beslutet att inte sätta in antibiotika
grundades på att blodbilden tydde på 
en kraftig endotoxinemi utan entydiga

tecken på bakterieinfektion. Antibiotika-
 behandling bedömdes därför inte indi-
cerad. 

Enligt journalen och innehållet i äga-
rens anmälan hade NN hållit daglig
kontakt även då hög arbetsbelastning
inneburit att denna inte kunnat ske på
ordinarie arbetstid. NNs intryck är att
ägaren hade svårt att ta till sig informa-
tionen.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket anser att veterinär NN
agerat försumligt i sin yrkesutövning.
Han avlivade en häst utan att försäkra
sig om korrekt identitet, med förödande
effekt för både djur och djurägare. 

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Det är ansvarsnämndens uppfattning att
den aktuella hästen då den låg på djur-
sjukhuset uppvisade tydliga tecken på

infektion. Veterinär NN borde ha reage-
rat på resultaten av företagna blodprov
och agerat för att vidare utreda orsaken
till infektionen. I samband härmed
borde NN ha övervägt behandling med
antibiotika, vilket också påtalades av
djurägaren. 

Ansvarsnämnden konstaterar vidare
att hästens tillstånd i slutskedet var
sådant att ett beslut om avlivning får
anses korrekt. Innan avlivning kunde
företas krävdes dock att djurägaren läm-
nade sitt medgivande därtill. NN borde
i det avseendet ha förvissat sig om att
medgivande inhämtades från rätt djur -
ägare. 

Sammantaget finner ansvarsnämnden
att de försummelser som lagts NN till
last är så allvarliga att han inte kan und -
gå disciplinpåföljd i form av en erinran.

JOHAN BECK-FRIIS
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N O R D VA C C

ATC VET-KOD QI02AB. RECEPTBELAGT.
 GODKÄND SPC 11/02/09.

HIPRA

Tillverkare: LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 
135 - 17170 Amer (Girona) Spain. E-mail: hipra@hipra.com - www.hipra.com

 Vaccinskydd mot 
 mastit: 
 S. AUREUS  
 KNS 
 KOLIFORMER
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR OCH DISKUSSION
Patologisk–anatomisk diagnos: kronisk nefros, kronisk
njurstas.

Fallet är typiskt för grön leguan i två till fem års ålder
i fångenskap. Långvarig påfrestning orsakar de typiska
förändringarna med stora ansvällda, ljusa njurar (Figur 5)
som fyller upp hela bäckenhålan så att de kraniala polerna
ses utanför främre bäckenkanten (Figur 6). Dessa försto-
rade njurar kan kännas vid bukpalpation eller via kloaken.
På röntgen kan de förstorade njurarna ses, särskilt med
luft i bukhålan som negativ kontrast eller vid intravenös
urografi. Följden av de förstorade njurarna är vanligen
förstoppning då kolon kläms ihop i bäckenet, och tarm -
skadorna är ofta en bidragande orsak till den död liga
utgången.

Histologisk undersökning visar dilaterade tubuli och
intertubulär bindvävsinväxt utan särskild inflammatorisk
reaktion (Figur 7 och 8). Akuta eller kroniska njurskador
ger i vissa fall plötslig död utan föregående symtom, men
ibland ses symtom som anorexi, letargi och upphörd uri-
nering och avföring kort före dödsfallet. Vid kroniska fall
kan djuret falla ur och förlora vikt. De vanligaste bakom-
liggande orsakerna anses vara felaktig kost och miljö,
särskilt kronisk dehydrering. Grön leguan är en ren vege-
tarian och onödigt fet eller proteinrik föda av felaktig
sammansättning medför en ökad belastning på njurarna.
Till unga leguaner ges ofta en mer köttbaserad diet för att

efterlikna deras tidiga period när de äter mer insekter.
Fortsatt hög proteindiet under vuxen ålder, när de natur-
ligt sett äter mer vegetabilier, anses bidra till njurproble-
men.

Andra vanliga följdskador av kostfel är felaktig kal cium/
fosforkvot vilket medför både njurskador och skelett -
rubbningar. Kalcium- och fosforvärden i blodet är de vik-
tigaste parametrarna kliniskt kemiskt, för att bedöma
kroniska njurskador. Förhöjda urinsyrahalter i blodet ses
först i slutstadiet av en kronisk njursjukdom.

Njurarna hos leguaner är pariga avlånga loberade, sitter
ihop i de kaudala polerna (u-formade) och ryms normalt
i bäckenhålan. Njurarna liknar i sin uppbyggnad dägg-
djurens njurar, men har avsevärt färre och enklare glome-
ruli. Fysiologiskt kan leguaner inte koncentrera sin urin
som består mest av urinsyra i en kolloidal lösning. Vid
vätskebrist stängs istället delar av nefronen av. Grön leguan
lever naturligt i regnskogar med långt över 90 procent i
luftfuktighet. Detta medför att en grön leguan i en svensk
lägenhet med en luftfuktighet på nedåt 40 procent stän-
digt är uttorkad om den inte duschas dagligen och får rätt
sammansatt kost.

L i t t e r a t u r

Divers SJ. Renal disease in the green iguana (Iguana iguana):
pathogenesis, diagnosis and management. Thesis paper for
RCVS Certificate in Zoological Medicine, 2000.

FIGUR 5. Njurar, grön leguan. De loberade njurarna är samman-
växta i kaudala polerna. Dessa njurar är svullna och har en för
ljus färg som ses vid kronisk njurskada. Njurarna är anskurna
och material taget för histologisk undersökning.

FIGUR 6. En kranial njurpol på en njure som skjuter ut framför
främre bäckenkanten ses centralt i såröppningen.
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Spara tid och pengar
med verktyg i topptrim

Slipning saxar och skär 72:- 
Service klippmaskiner

Skicka idag!

Vet-paket, spara 600:-
Trimmer & skär

www.lyckliga.nu
Lyckliga Fåret Skärsliperi

Prästavägen 254, 263 91 Höganäs
042-722 83

FIGUR 7. Histologisk bild njure, grön leguan. Kronisk njurstas, tubulo-
nefros, interstitiellt ödem och fibros. HE-färgning, förstoring cirka 
400 gånger.

FIGUR 8. Histologiska bilder, njure, grön leguan. A: Dilaterade tubuli, med 
degeneration och regeneration av tubuli, ökat interstitellt mellanrum. Kronisk
njurstas. HE-färgning, förstoring cirka 100 gånger. B: Intertubulärt ses ökat 
avstånd med infiltration av substans som delvis är mogen kollagen (rosa färg).
vG-färgning, förstoring cirka 200 gånger. C: Degenererade glomeruli med
amorfa, delvis hyalina kalkliknande utfällningar i glomeruli och tubuli, PAS-
färgning, förstoring cirka 200 gånger. D: Utfällningar av urinsyra (skuggor av
giktkristaller), PAS-färgning, förstoring cirka 400 gånger.

Djurskydd och klimatpåver-
kan prioriteras i hästforsk-
ning

❘❙❚ Vad är viktigt för att en häst ska må
bra? Vad kan hästen bidra med som 
terapeutiskt verktyg för människor? Hur
omfattande är hästnäringens ekonomiska
betydelse och vilken klimat- och miljöpå-
verkan ger hästnäringen?

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har för
2012 valt att särskilt stödja svensk och
norsk forskning som handlar om fyra 
viktiga områden kring hästen och häst -
näringen: djurskydd/hästvälfärd, hästen
som terapeutiskt verktyg för rehabilitering
av människor med fysiska/psykiska pro-
blem, hästnäringens tillväxt och ekono-
miska betydelse för samhället samt häst-
näringens klimat- och miljöpåverkan. 
SHF stödjer sedan starten 2004 både 
traditionell veterinärmedicinsk och agrar
forskning och forskning kring hästen i
relation till samhället och omgivningen.

– Vi välkomnar nu ansökningar som rör
såväl hästens som människans väl och ve,
säger Peter Kallings, forskningschef för
SHF. Svensk-norska samarbetsprojekt 
prioriteras och sista ansökningsdag är 
den 3 oktober 2011.

Källa: pressmeddelande från Hästnäringens
Nationella Stiftelse den 17 augusti. ■

❘ ❙❚   noterat
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 36

8–9/9 -11. JUBILEUMSSEMINARIUM ”ONCOLOGY

IN SMALL ANIMAL MEDICINE – DIAGNOSTIC AND

TREATMENT OPTIONS” OCH ”JUBILEUMSSEMI-
NARIUM FÖR DJURSJUKVÅRDSPERSONAL”,
Malmö. Arr: Djursjukhuset Malmö.
(SVT 5/11)

v 37

14–15/9 -11. KURS I DJURHÄLSOARBETE

I BESÄTTNINGAR MED AMS, Skara. 
Arr: Svensk Mjölk. (SVT 7/11)

16–17/9 -11. KURS SÅRVÅRD, Göteborg.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

v 38

22–23/9 -11. KURS I BUKKIRURGI ”LINEA

ALBASNITT – VAD GÖR JAG NU DÅ?”, 
Göteborg. Arr: SPUV. (SVT 7/11)

22–23/9 -11. KURS I HEAD AND NECK SURGERY

IN DOGS AND CATS ”HOW TO NICK THE NECK”,

Göteborg. Arr: SPUV. (SVT 7/11)

v 39

NY 28/9 -11. HERNQUISTDAGEN FIRAR

VÄRLDS JUBILEUM MED ANLEDNING AV

VETERINÄRUTBILDNINGEN 250 ÅR – VAD HAR

VETERINÄREN MED TURISM, TIGERRÄKOR OCH

FOLKHÄLSA ATT GÖRA? arrangeras på SLU 
i Skara av Sveriges Veterinärförbund,
SLU och Skara kommun. 
Info: www.slu.se/sv/om-slu/orter/
skara/hernquistdagen/
(se annons i denna tidning)

30/9 -11. VETERINÄRSEMINARIUM OM DRAG-
HUNDAR – TÄVLING, SKADOR OCH SJUKDOMAR,
Kiruna. Arr: Kiruna Slädhundklubb.
(SVT 10/11)

30/9-1/10 -11. KURS ORTOPEDISKT TRAUMA,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. (SVT 10/11)

1–2/10 -11. SYMPOSIUM OM HÅRT ARBETANDE

HUNDAR, Kiruna. Arr: Kiruna Slädhund-
klubb. (SVT 10/11)

v 40

3–5/10 -11. INSPIRATIONS- OCH FORTBILDNINGS-
KURSER FÖR NÖTINTRESSERADE VETERINÄRER

SENIORKURS. Arr: Boehringer Ingelheim.
(SVT 3/11 och annons i SVT 2/11)

4–6/10 -11. COURSE IN CORRECTIVE OSTEO-
TOMIES AS TREATMENT FOR JOINT DISEASES

AND SKELETAL DEFORMITIES, Halmstad. 
Arr: Jennyhill Animal Clinic och Accesia.
(SVT 8–9/11)

6–7/10 -11. LIGG STEGET FÖRE – KURS I

BESÄTTNINGSSERVICE I MJÖLKBESÄTTNINGAR,
Uppsala. Arr: Distriktsveterinärerna.
(SVT 10/11)

v 41

11–12/10 -11. LIGG STEGET FÖRE – KURS I

BESÄTTNINGSSERVICE I MJÖLKBESÄTTNINGAR,
Skövde. Arr: Distriktsveterinärerna.
(SVT 10/11) 

12–14/10 -11. JUNIORKURS FÖR VETERINÄRER

MED GRISPRAKTIK – FÅ NYA PERSPEKTIV, 
Ästad Gård, Halland. Arr: Boehringer
Ingelheim. (SVT 10/11)

14–15/10 -11. KURS ULTRALJUD GRUND

SMÅDJUR, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 4/11)

14–15/10 -11. KURS I HANTERING AV PATIENTER

MED AKUT ABDOMEN, Helsingborg. 
Arr: Regiondjursjukhuset i Helsingborg.
(SVT 10/11)

v 42

18–19/10 -11. LIGG STEGET FÖRE – KURS I

BESÄTTNINGSSERVICE I MJÖLKBESÄTTNINGAR,
Alvesta. Arr: Distriktsveterinärerna.
(SVT 10/11) 

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

söker

Professor
i smådjursmedicin

Universitetslektor
i smådjurskirurgi med inriktning
mot ortopedi

med placering vid institutionen för kliniska veten-
ska per i Uppsala

Sista ansökningsdag är den 24 oktober 2011.
Fullständig annons finns på www.slu.se/lediga-jobb

Boka in 2011 års 
Veterinärkongress

i din kalender!

Get together-party
9 november

Stockholms Nation, Uppsala

•
Veterinärkongressen

10–11 november
Undervisningshuset, SLU

Ultuna, Uppsala

•
Programmet presenteras på 
veterinärförbundets hemsida

www.svf.se och i SVT 12.

Välkommen!
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➤

21–22/10 -11. KURS RÖNTGENTEKNIK, 
-ANATOMI HUND OCH KATT, GRUND,
Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 4/11)

v 43

27–28/10 -11. KURS RÖNTGENDIAGNOSTIK

FÖR SMÅDJURSPRAKTIKER, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

v 45

10–11/11 -11. VETERINÄRKONGRESSEN, 
Uppsala. Arr: Sveriges Veterinär-
medicinska Sällkap och Sveriges 
Veterinärförbund. (SVT 16/10)

v 46

16–18/11 -11. KURS ANESTESIOLOGI STEG 2
HUND OCH KATT, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

NY 17–18/11 -11. KURS I NEUROLOGI

arrangeras i Kalmar av Hushållnings-
sällskapet. Info: www.hush.se/h 
(se annons i denna tidning)

18–19/11 -11. KURS DERMATOLOGI STEG 1,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

v 47

23–24/11 -11. GRUNDKURS I SMÅDJURS-
KIRURGI, DEL 2, Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 15/10)

24–25/11 -11. KURS ”FIXA FRAKTUREN”, 
Ultuna, Uppsala. Arr: Universitets-
djursjukhuset vid SLU. (SVT 8–9/11)

v 48

NY 1–2/12 -11. KURS ARTROSKOPI arran-
geras i Halmlstad av VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se 
(se annons i denna tidning)

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

v 49

5–7/12 -11. KURS PERFECTING DENTAL

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

8–9/12 -11 + 19–20/1 -12. KURS ANESTE-
SIOLOGI STEG 3 DEL 1 OCH 2, Göteborg.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

v 4, 2012

NY 26–27/1 -12. LAPAROSKOPIKURS – 
GRUNDLÄGGANDE KURS I DIAGNOSTIK OCH

KIRURGI PÅ HUND arrangeras i Linköping
av RGB Education m fl. 
Info: www.djurdoktorn.se 
(se annons i denna tidning)

INTERNATIONELLA

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

v 36

7–9/9 -11. 30TH POULTRY SCIENCE SYMPOSIUM

ON ALTERNATIVE SYSTEMS FOR POULTRY – 
HEALTH, WELFARE AND PRODUCTIVITY,
Glasgow, Skottland. (SVT 5/11)

7–10/9 -11. BEVA CONGRESS 2011, 
Liverpool, UK. (SVT 6/11)

7–10/9 -11. 17TH FECAVA EUROCONGRESS,
Istanbul, Turkiet. (SVT 8–9/11)

11–23/9 -11. COURSE ON ANIMAL WELFARE

SCIENCE, ETHICS AND LAW, Cambridge, UK.
(SVT 5/11)

v 37

14–18/9 -11. VETERINARY CHIROPRACTIC: 
MODULE V – INTEGRATED, Sittensen, 
Tyskland. (SVT 1/11)

15–17/9 -11. 15TH ANNUAL CONFERENCE OF

THE EUROPEAN SOCIETY FOR DOMESTIC ANIMAL

REPRODUCTION (ESDAR), Antalya, Turkiet.
(SVT 1/11)

17–18/9 -11. 2ND VEPRA CONFERENCE

”SPINAL CORD TRAUMA PHYSICAL THERAPY

AND REHABILITATION”, Warszava, Polen.
(SVT 10/11)

v 38

21–22/9 -11. EQUINE IMAGING DAYS, 
Weilerswist-Müggenhausen/Bonn,
Tyskland. (SVT 7/11)

24–25/9 -11. EQUINE ORTHOPAEDIC CASE

DAYS, Weilerswist-Müggenhausen/Bonn,
Tyskland. (SVT 7/11)

v 39

26–27/9 -11. MANAGING REINING AND

WESTERN PLEASURE RIDING HORSES, 
Weilerswist-Müggenhausen/Bonn,
Tyskland. (SVT 10/11)

29/9–2/10 -11. SOUTHERN EUROPEAN VETERI-
NARIAN CONFERENCE, SEVC, Barcelona,
Spanien. (SVT 4/11)

v 40

3–5/10 -11. KURS ”SYK HOV – FRISK HOV”,
Oslo (SVT 10/11) 

v 41

12–15/10 -11. EQUINE NUTRITION AND

TRAINING CONFERENCE – ENUTRACO, 
Paris, Frankrike. (SVT 7/11)

13–14/10 -11. KURS I BASIC NEUROSURGERY,
Greve, Danmark. (SVT 7/11)

v 42

NY 17–19/10 -11. KURS I AKUTT- OG INTENSIV-
BEHANDLING I SMÅDYRPRAKSIS arrangeras 
i Oslo av Norges Veterinärhögskola.
Info: www.nvh.no

Vill du arbeta som smådjursveterinär i kuststaden Norrtälje?
Norrtälje Djurklinik, mitt i den centrala kuststaden Norrtälje, bedriver smådjurs-
sjukvård och söker en leg veterinär tills vidare, dock ej jour- eller helgverksamhet. 

Vi söker dig med stor erfarenhet, som är öppen och framåt samt har lätt att
arbeta i en mindre grupp men även enskilt. Du kommer att arbeta som smådjurs-
veterinär med både kirurgisk och medicinsk behandling. Du kommer att arbeta
som ensam veterinär under vissa dagar, dock med erfarna sköterskor. Tjänsten
omfattar 91% eller mindre, beroende på överenskommelse. Kollektivavtal finns.

Kliniken innefattar eget lab, digitaliserad röntgen. Dentalavdelning samt operations-
sal med inhalationsanestesi, vilket gör att vi kan utföra en del kirurgiska ingrepp.

Vi som arbetar är två veterinärer, en tandläkare samt två erfarna sköterskor och
en receptionist som trivs mycket bra tillsammans, och ser fram emot just dig som
vår arbetskamrat.

Ansökan med referenser skickas till: info@norrtaljedjurklinik.se
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NY 20–21/10 -11. NEVROLOGI FOR SMÅ-
DYRPRAKTIKERE arrangeras i Oslo av 
Norges Veterinärhögskola. 
Info: www.nvh.no

19–23/10 -11. THE ORIGINAL BASIC VETERI-
NARY CHIROPRACTIC COURSE, SACROPELVIC,
Sittensen, Tyskland. (SVT 8–9/11)

v 44

2–5/11 -11. WEVA (THE WORLD EQUINE

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

4–6/11 -11. THE NORDIC EQUINE VETERINARY

CONFERENCE, Köpenhamn. (SVT 7/11)

v 46

14–16/11 -11. INTERNATIONAL CONFERENCE ON

RESPONSIBLE USE OF ANTIBIOTICS IN ANIMALS,
Nederländerna. (SVT 8–9/11)

NY 18–19/11 -11. INTERNATIONAL WORKSHOP

OF DIROFILARIA arrangeras på Gran Canaria,

Spanien av Official veterinary school 
of Las Palmas i samarbete med the 
European dirofilaria society. 
Info: http://filaria.vetcan.org 

v 47

NY 24–25/11 -11. THE LONDON VET SHOW

arrangeras i London. 
Info: www.londonvetshow.co.uk 

24–26/11 -11. BCVA CONGRESS 2011,
Southport, UK. (SVT 10/11)

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

FYSIOTERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERINÆRER

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

v 48

30/11–4/12 -11. THE ORIGINAL BASIC

VETERINARY CHIROPRACTIC COURSE, 
THORACOLUMBAR, Sittensen, Tyskland.
(SVT 8–9/11)

v 3, 2012

18–22/1 -12. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE, CERVICAL, Sittensen,
Tyskland. (SVT 8–9/11)

v 8

22–26/2 -12. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE, EXTREMITIES, Sittensen,
Tyskland. (SVT 8–9/11)

v 13

28/3–1/4 -12. THE ORIGINAL BASIC VETERI-
NARY CHIROPRACTIC COURSE, INTEGRATED, 
Sittensen, Tyskland. (SVT 8–9/11)

v 15

12–15/4 -12. WSAVA/FECAVA/BSAVA
CONGRESS 2012, Birmingham, UK. 
(SVT 10/11) 

V 36

NY 5–7/9 -12. 9TH INTERNATIONAL CONGRESS

OF VETERINARY VIROLGY arrangeras i
Madrid, Spanien. Info: http://esvv.eu

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
JK LARSSON 0171-15 31 91 
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
PER MICHANEK 070-211 51 60
OLOF SKARMAN 070-747 47 64
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78
ELÖD SZANTO 0501-101 68

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Sekreterare
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 073-724 57 51

Ledamöter
KAJSA GUSTAVSSON 070-980 09 65
LARS-GÖSTA LARSSON 070-851 98 42
TONE LINDVÅG 070-260 90 10

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 070-522 04 90

Sekreterare
RITVA KROKFORS WRETEMARK 070-397 35 17

Kassör
ANN-MARI KJELLGREN 0761-12 71 05

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleant
ANNE BRUNBERG 070-668 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:
TORKEL EKMAN

ÅSE BERGSTRÖM

PATRICIA HEDENQVIST

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

LOTTA MÖLLER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
YLVA PERSSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JAN SKIDELL

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ÅSE BERGSTRÖM

Sekreterare
OLLE RYDELL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
LOTTA MÖLLER

Sekreterare 
ANNE-LI LJUNGGREN

➤

SVT 11 -11 Final:SVT mall  11-08-29  07.36  Sida 56



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  11 • 2011 57

❘❙❚ kåseri

EDRIK HADE ETT JORDBRUK vid en sjö. Hans jord var väl
samlad i en sydsluttning upp mot ett berg. Vid bergets fot
gick järnvägen i en svag kurva runt detsamma. Järnvägen
hade en uppförsbacke mot norr.

EDRIK AVVERKADE sedan urminnes tider sin vinterved uppe
på berget och transporterade varje vårvinter ett par vedlass
med hästen till gården. Så skedde även detta år. Eftersom det
var en bekväm nedförsbacke till gården lastade Edrik som
vanligt ett bautalass. Hästens enda uppgift var i stort sett att
styra och bromsa timmerstöttningen.

SÅ SKULLE HAN passera järnvägen. Där hade tydligen något
skett vid övergången. Plankvandringen, som klädde in rälsen,
hade av någon anledning kommit under rälsens nivå. Detta
hade Edrik ej märkt när han med tomt lass passerade över-
gången.

LASSET KOM UPP PÅ SPÅRET. Här blev det tvärstopp. Järn 
mot järn i en dålig svetsning. Han försökte rycka med hästen.
Ingenting hände. Då hörde han en tågsignal från norr. När
lokföraren blev varse allvaret i situationen tutade han ihärdigt
och normalbromsning övergick till katastrofbromsning. Tåget

närmade sig lasset på spåret. Lokföraren såg en figur som
arbetade vid hästen. Ett gnistregn stod runt de låsta hjulen. Så
small det. 

VEDLASSET EXPLODERADe som ett gigantiskt plocke-pinn ut
över nejden. Hur det gick för kusk och häst hann lokföraren
inte uppfatta. Efter ett par hundra meter kunde den skräck-
slagna lokföraren få stopp på ekipaget. Han hoppade ner från
loket och började springa mot olycksplatsen. Där hade han
väntat sig en blodig oformlig massa av kusk och häst. Nästan
framme såg han en figur som kravlade genom snön med rikt-
ning mot banvallen. Edrik hade på ett mirakulöst sätt lyckats
lösgöra hästen från lasset innan smällen. Nu kravlade han sig
upp på vallen och nu var avståndet till lokföraren endast ett
par meter. Då höjde Edrik bägge nävarna mot lokföraren och
skrek ”För h-----e, hur kör du!!??”

NÄSTA DAG var djurläkaren på gården och undersökte hästen.
Så vitt han förstod var hästen frisk till kropp och själ, men
Edrik var fortfarande upprörd när han berättade om olyckan
över den obligatoriska kaffekoppen i köket.

BJÖRN WENNMAN

Möten 
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TELEFON: 08-545 558 34
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UTGIVNINGSDAGAR SENASTE DAG FÖR
2011 ANNONSMATERIAL

1 18 JANUARI 21 DECEMBER -10
2 8 FEBRUARI 18 JANUARI

3 1 MARS 8 FEBRUARI

4 22 MARS 1 MARS

5 12 APRIL 22 MARS

6 10 MAJ 12 APRIL

7 31 MAJ 10 MAJ

8–9 21 JUNI 31 MAJ

10 16 AUGUSTI 26 JULI

11 6 SEPTEMBER 16 AUGUSTI

12 27 SEPTEMBER 6 SEPTEMBER

13 18 OKTOBER 27 SEPTEMBER

14 8 NOVEMBER 18 OKTOBER

15 29 NOVEMBER 8 NOVEMBER

16 20 DECEMBER 29 NOVEMBER

MANUSSTOPP FÖR ARTIKLAR:
En vecka före senaste dag för annonsmaterial. 
Mer information finns på www.svf.se 

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2011
Sverige: 1 110 kronor + moms.*
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.

*Medlemmar i förbundet har 250 kronor i rabatt

PERSONNOTISER

Födelsedagar i oktober 2011

LENA FORSMAN, Luleå, 60 år den 5/10
KARINA BSENKO, Gävle, 50 år den 7/10
BIRGITTA R A LARSSON, Backe, 75 år 
den 10/10
PIA LARSSON, Lövestad, 50 år den 12/10
STAFFAN RUDBERG, Vessigebro, 70 år 
den 13/10
RAAD ASKAR, Tullinge, 50 år den 20/10
PETER LORD, Uppsala, 70 år den 24/10
PIA HOLMQVIST, Stjärnhov, 50 år 
den 31/10

Avlidna
F distriktsveterinär LENNART ANDERSSON

har avlidit den 28 juli 2011. Han föddes

1923 i Vallby, Skåne, avlade studentexa-
men i Ystad 1943 och veterinärexamen
1951. Han började arbeta som AI-vete-
rinär i Skara 1953 och anställdes sedan
som assistentveterinär vid Kristianstad
läns hushållningssällskap 1955. Han var
senare verksam som distriktsveterinär,
först vid Rockneby från 1959 och sedan
vid Kalmar med stationeringsort Rock-
ne by från 1974. Han pensionerades
1986.

F länsveterinär SVEN-OLOF BOTVID har
avlidit den 3 augusti 2011. Han föddes
1915 i Båstad, Skåne, avlade student-
examen i Landskrona 1935 och veteri-
närexamen 1945. Under 1947 var han
civil veterinärstipendiat och blev 1948
anställd som stads- och besiktningsvete-
rinär i Karlskrona. Under åren 1959–
1992 var han verksam som veterinär vid
Karlskrona fryshus och fr o m 1965
arbetade han även som länsveterinär i
Blekinge län. Han pensionerades 1980.

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

Sista ansökningsdag är den 19 september 2011.

Fullständig annons finns på www.slu.se/lediga-jobb.

Ref nr: SLU ua 2601/2011

Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetsdjursjukhuset, Uppsala

Klinikveterinär
Ortopediinriktning med placering på
hästkliniken

Vi söker dig som är en erfaren kliniker och som är drivande, självständig, energisk
och engagerad. Specialistkompetens i hästens sjukdomar eller motsvarande för-
djupning inom visst ämnesområde är en stor fördel.

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

Ytterligare en veterinärtjänst finns ledig inom organisationen för dig med specia l -
intresse i kirurgi respektive medicin.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av VD Maria Lendau tfn 0707-130 145.

Ansökan vill vi ha senast den 26 september 2011 via e-post till rekrytering@atg.se.

KLINIKVETERINÄR
till ATG hästklinik i Örebro, heltid
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