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EN 20 SEPTEMBER lämnade regeringen sin budgetproposition för
2012 till riksdagen. I vanlig ordning fanns det både vinnare och för-
lorare i förslaget, men den djur- och lantbruksrelaterade forskningen

hörde tyvärr till de senare. 
Det statliga stödet på nio miljoner kronor till hästforskning försvinner helt,

vilket är tungt för de svenska hästforskningsmiljöerna men också för hela 
näringen. Regeringen skär vidare bort finansieringen av den tillämpade lant-
bruksforskningen genom Stiftelsen Lantbruksforskning. Nedskärningen mot-
svarar 50–70 nya forskningsprojekt som därmed inte kommer att beviljas
medel i nästa års utlysningar. Allt skulle inte ha gått till projekt om djurhåll-
ning eller veterinärmedicin, men det blir en kännbar effekt även för dessa
områden. På SLU minskas det generella anslaget från landsbygdsdepartemen -
tet med 30 miljoner kronor, pengar som helt och hållet tas från grundutbild-
ningarna. 

Slutligen blir Jordbruksverket av med hela sin tilldelning av medel för djur-
skyddsbefrämjande forskning. Dessa pengar har varit myndighetens verktyg
för att kunna utveckla ett regelverk som bygger på vetenskap och beprövad
erfarenhet. Åtta påbörjade fleråriga projekt riskerar att helt gå till spillo om
de inte får möjlighet att slutföras. Det handlar bland annat om ViLA pilot
(villkorad läkemedelsanvändning för mjölkkor), en utvärdering kring bedöv-
ning av stora nötkreatur med bultpistol och länge efterfrågad forskning kring
halmhantering vid slaktgrishållning. Förutom den rena kapitalförstöring av
hittills satsade miljoner som detta medför, förloras viktig kunskap som skulle
ha kunnat stärka den svenska djurhållningens konkurrenskraft.

Det övergripande motivet till årets nerskärningar är att skatten på handels -
gödsel och bekämpningsmedel nu tagits bort. Regeringen har gjort en direkt
koppling mellan dessa skatteintäkter och den tillämpade lantbruksforskningen.
När skatten inte längre finns försvinner alla forskningspengarna, oavsett vad
det får för konsekvenser.

Alla med minsta insikt i samhällsekonomi inser att Sverige och världen
befinner sig i en turbulent och osäker ekonomisk situation. Sparande och
åtstramningar blir en naturlig åtgärd för de flesta länders regeringar i det
läget. Sparandet måste dock ske med eftertanke och inte enligt en förenklad
schablon, annars riskerar åtgärderna att förvärra snarare än förbättra situa-
tionen. 

När det gäller tillämpad veterinärmedicinsk och djurhållningsinriktad
forskning finns det idag många områden som behöver belysas bättre. Det är
inte minst viktigt för vår trovärdighet inom EU och gentemot avnämare och
konsumenter. Visst måste den forskningen också dra sitt 
strå till besparingsstacken, men att kapa den fullständigt 
blir kontraproduktivt. Här kan man nu bara hoppas 
att riksdagen inser problemet och reviderar budget-
propositionens förslag till ett mer nyanserat beslut.

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef SVF

D
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Länsveterinären är navet i en mängd
verksamheter. Allt fler uppgifter läggs
på veterinärenheterna men resurserna
har inte följt med i samma takt.
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Vad vill regeringen att vi ska priori -
tera? Den frågan ställer sig många 
av landets länsveterinärer. Allt fler
uppgifter läggs på länsstyrelsernas
veterinär -enheter utan att det avsätts
resurser i samma takt. Dessutom är
det inte solklart vad uppgifterna
består i. Regeringens regleringsbrev
och EUs nationella kontrollplan är 
inte helt kom patibla. 

eterinärtidningen har tidigare 
uppmärksammat länsveterinärernas

situation. Dels efter omläggningen av
djurskyddskontrollerna från kommun- till

länsnivå, vilket innebar massor av extra arbete
för veterinärenheterna innan allt var på plats,
och dels det allt hårdare arbetsklimat med
hotelser och våld som drabbar myndighetsut -
övare inom flera områden.  

När länsstyrelserna 2009 övertog ansvaret
för djurskyddet från kommunerna uppmärk-
sammades det rejält. Många inslag i media
handlade om bristen på resurser och försämrat
djurskydd. De andra arbetsuppgifterna som till-
 kommit är inte lika spektakulära. Det gäller till
exempel livsmedelsrevisioner och kontroll av all
djurhälsopersonal som omfattas av den nya
behörighetslagen. Vad som dagligen ska priori-
teras av det löpande arbetet får länsveterinären
ofta själv avgöra, något stöd i de dokument som
ska styra verksamheten, regeringens reglerings-
brev och EUs nationella kontrollplan, är svårt
att få då de till viss del ger motstridiga budskap.
Det är bara en sak som är säker – utbryter en
epizooti får allt annat stå tillbaka. 

PER JONSSON är länsveterinär i Södermanland.
Många känner säkert igen honom både som
yrkesman och som ordförande i Sveriges Vete -

rinärmedicinska Sällskap. Veterinärtidningen
besökte Per i Nyköpings residens. Här har han,
trots att han skulle gått i pension 2010, sin
arbetsplats. Vill du inte sluta?

– Jo då, men det har tagit tid att hitta någon
som vill ta över mitt jobb, kommenterar Per. 

– Att vara länsveterinär är intressant, omväx-

❘❙❚ reportage

”Djurskyddarna å dom …”

V

Per Jonsson, länsveterinär
i Södermanland, har sin
arbetsplats i Nyköpings
residens.

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON
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lande och självständigt men jobbet har succes-
sivt förlorat i status. Numera är det väldigt svårt
att rekrytera och det går knappast att ställa
några krav på de sökande, man får vara glad om
någon är intresserad. 

Det här är något som flera län upplevt och
annonsernas utformning blir alltmer ”desperat”.
Man börjar optimistiskt att söka en ”Länsvete-
rinär”, underförstått en person som redan har
kompetensen, sedan kommer ”Veterinär till
Länsstyrelsen” och slutligen ”En person som
ska syssla med veterinära frågor, till exempel
agronom, biolog eller dylikt”. 

– Att yrket fått lägre status avspeglar sig även
i dagligt tal. För många är länsstyrelsernas vete-
rinärenheter ”djurskyddarna och dom …” vilket
är en ganska bra illustration av utvecklingen,

säger Per. Även om tonen är skämtsam ligger
det mycket allvar bakom. 

FÖR ATT HITTA Pers blivande efterträdare kräv-
des flera rekryteringsomgångar. De veterinärer
med kompetens som sökte jobbet begärde, i
arbetsgivarens tycke, för hög lön, det vill säga
en lön som inte passade in i den rådande 
hierarkin på arbetsplatsen. 

– Löneutvecklingen har under lång tid varit
dålig vilket självklart påverkar både status och
rekrytering. Det är Naturvetarna som förhand-
lar för veterinärerna på länsstyrelserna. Natur-
vetarna slåss inte för veterinärernas sak och
man måste prata för sig själv, säger Per som för
tio år sedan ”fick nog” och tog till en ganska
drastisk åtgärd. 

Ansvar för kontroll av smittskydd, djurskydd och livsmedel är omfattande uppgifter för länens veterinärenheter. En av de nyare arbetsupp-
gifterna är kontroll av djurhälsopersonal. 
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– Jag sökte en distriktsveterinärtjänst. Det
var på fullt allvar och jag var helt inställd på att
byta jobb eftersom jag gillar att arbeta på fältet.
Men när jag då blev erbjuden en högre lön här
beslöt jag mig för att stanna.  

ÄVEN OM ALLA länsveterinärer på något sätt
känt av hur kraven bara ökat är situationen inte
lika i alla delar av landet. Det handlar om 21
självständiga myndigheter som enskilt beslutar
om anställningsvillkoren och prioritering av
arbetsuppgifter. I de flesta län finns det en eller
två veterinärtjänster. Även om tiden räcker till
för de kontroller som ska göras måste perso -
nerna ifråga numera ha en betydligt bredare
kompetens än bara för ett par år sedan.

– I stora djurtäta län med flera veterinär-
tjänster som till exempel Stockholm, Skåne och
Västra Götaland, är det möjligt att fördela de
olika kontrollområdena så att någon blir extra
insatt i vissa frågor, säger Per och glider snyggt
in på sitt eget specialområde, fortbildning.

– Jag rekommenderar verkligen länsveteri -
närer att utbilda sig inom veterinär folkhälsa.
Både Livsmedelsverket och Jordbruksverket
anordnar en del kurser. 

– Att göra livsmedelsrevisioner på kommu-
nerna är ingen barnlek och utan utbildning 
klarar man inte av det, säger Per. 

Länsveterinärer är egentligen raka motsatsen
till specialister, men SVS sektion för veterinär
folkhälsa (före detta Livsmedelssektionen som
utökat sitt område) håller på att utforma ett
specialistprogram som Per Jonsson rekommen-
derar länsveterinärer att gå.

Per sammanfattar länsveterinärernas situa-
tion så här:

– Det är bra att mer ansvar och nya uppgif-
ter läggs på länsveterinärkåren, men tilldelning
av resurser måste följa med. Kompetensutveck-
ling måste prioriteras, det duger inte att som i
Södermanland avsätta 5000 kronor per år för
vidareutbildning. 

– Osäkerheten kring vad vi egentligen ska
göra måste undanröjas. Regeringen måste ut-
tala vad som gäller, vi kan inte ha två olika styr-
dokument.  Detta var ett av de budskap som 
vi framförde till landsbygdsminister Eskil
Erlandsson när veterinärförbundet uppvaktade
i slutet av augusti. Det var för övrigt ett bra
samtal där ministern tog sig tid att lyssna. Vi
hade fått 30 minuters audiens, men det blev
nästan en timme. Veterinärförbundets ordfö-
rande Evamari Lewin avslutade uppvaktningen
med starka önskemål om en utredning kring
vilka möjligheter som finns att förstärka läns -
vete rinärorganisationen. Vi får hoppas att den
önskan hörsammas, avslutar Per Jonsson.  ■

Per skulle egentligen ha varit
pensionär nu, men det har
varit svårt att rekrytera efter-
trädare. Länsveterinärjobbet
har ingen status längre.

LÄS MER

”Bråda tider hos länsveterinärerna”,
SVT 14-2008

”Jag vet var du bor”, SVT 8/9-2010

"Orimlig arbetsmiljö på många veteri-
närenheter", ledare SVT 3-2011

”Länsveterinärernas arbetssituation
lyft till ministernivå”, SVT 12-2011
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NÄR ANSVARET FÖR djurskyddet flyttades från
kommunerna till länsstyrelserna 2009 besökte
veterinärtidningen Dalarna och länsveterinär
Olle Rydell i slutet av november 2008. Då var
det en febril verksamhet på veterinärenheten

för att organisera och få allt på plats rent prak-
tiskt. Över en natt skulle fem ”nya” medarbetare
flytta in på kontoret. Sedan dess har successivt
fler och fler nya ansvarsområden tillkommit.
Hur går det?

– Bra, om man ser till kvaliteten på kontrol-
lerna som förbättrats sedan länsstyrelserna tog
över djurskyddet, vilket bland andra Statskon-
toret konstaterat i sin utredning. Vår arbets -
givare förstod att det behövdes förstärkning och
sedan i somras har vi två och en halv veterinär-
tjänster jämfört med en och en halv tidigare. Då
var det ganska tufft ett tag. 

– De nya uppgifterna som livsmedelsrevisio-
ner och kontroll av läkemedel på gård tycker
jag berikar vårt arbete. I länet finns 15 kom-
muner och visst är livsmedelsrevisionerna krä-
vande, men man får inte gräva ner sig alltför
mycket. För de mindre kommunerna avsätter
vi en halv dag per kommun på plats, sedan till-
kommer för- och efterarbete. Kommuner med
mellankommunal samverkan tar oftast längre
tid. 

Olle är väl medveten om att länsveterinärer-
nas situation på flera ställen i landet avskräckt
många kolleger från att söka jobb som länsvete-
rinär. 

– Dalarna är ett attraktivt län på många sätt
och det var inte svårt att rekrytera till den nya
tjänsten. Det är många sökande till alla jobb
här, avslutar Olle som varit länsveterinär i
Dalarna sedan 1994.  ■

Positivt i Dalarna 

 

Sorbact för alla sår
 

 
 
 

 
 

 
Hela sortimentet finns hos din grossist!

När ansvaret för djurskyddet togs över av länsstyrelserna 2009 besökte veterinär-
tidningen Dalarna och Olle Rydell. Då var det pressat, idag är situationen en helt
annan och mycket bättre.
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❘❙❚ vetenskap

I tre artiklar redogörs för de läke-
medelsbiverkningar som rapporte-
rats av Sveriges veterinärer under
2009 och 2010. I den första artikeln
beskrivs biverkningarna hos häst,
nöt, får, get och svin. I kommande
artiklar redovisas biverkningarna för
hund, katt och kanin samt reaktioner
hos människa efter exponering för
veterinärmedicinska preparat.

I Tabell 1 har samtliga biverkningsrap-
porter som skickats in till Läkemedels-
verket under 2009 och 2010 angetts.
Det framgår att antalet rapporter var
688 (310 för 2009 och 378 för 2010). 

De flesta rapporterna rör hund och
därefter följer nöt, katt, häst, svin och
får. För kanin finns tre rapporter och för
get en. Fem rapporter rör reaktioner hos
människa. De reaktioner som rapporte-
ras oftast hos häst är de som ses vid vac-
cinationer (grupp QI) och vid behand-
lingar med läkemedel inom gruppen
”QM – Rörelseapparaten”. De biverk-
ningar som rapporteras oftast hos hund
och katt är de som ses vid vaccinationer
(grupp QI) och vid behandlingar mot
parasiter (grupp QP). Hos hund finns
även ett avsevärt antal biverkningar 
för läkemedel inom gruppen ”QM –
Rörelseapparaten”. Hos svin rör de flesta
rapporterna reaktioner i samband med
vaccinationer. Hos nöt, och även hos får
och get, är rapporterna huvudsakligen

relaterade till den omfattande vaccine -
ring som utförts inom ramen för över-
vakningsprogrammet av bluetongue.

HÄST
Vaccinationer
21 rapporter rör biverkningar i samband
med vaccinationer (Figur 1). Reaktioner
har rapporterats för följande vaccinatio-
ner: influensavirus – tre rapporter (1 för
Equip F vet, 2 för Equilis Prequenza),
influensavirus + tetanus – elva rapporter
(4 för Equip FT vet, 5 för Equilis Pre-
quenza Te, 2 för ProteqFlu-Te), botu-
lism – tre rapporter (Botvax B), influen-
savirus + botulism – en rapport (Equilis
Prequenza + Botvax B), influensavirus +
tetanus + botulism – två rapporter
(Equip FT vet + Botvax B), influensa -

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor*

Läkemedelsbiverkningar hos djur 2009 och 2010, del 1

Biverkningar rapporterade hos häst, nöt,
får, get och svin

Tabell 1. LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR HOS DJUR 2009 OCH 2010 GRUPPERADE ENLIGT ATCVET-SYSTEMET.

ATCvet-grupp Häst Nöt Får Get Svin Hund Katt Kanin Människaa Summa

QC Hjärta och kretslopp 2 2
QD Hud 2 2
QG Urin- & könsorgan 9 1 10
QH Hormoner 3 13 3 19
QI Immunologiska medel 21 127 11 1 14 173 42 3 2 394
QJ Infektionssjukdomar 9 1 1 7 2 20
QL Immunsystemet 5 5
QM Rörelseapparaten 28 54 4 86
QN Nervsystemet 4 1 1 9 6 21
QP Antiparasitära medel 3 2 81 16 2 104
QR Andningsorganen 2 2
QS Ögon och öron 21 21
QV Varia 1 1 2
Summa 68 131 12 1 15 379 74 3 5 688

a  Läkemedelsbiverkningar hos människor som exponerats för veterinärmedicinska preparat.
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virus + herpesvirus + tetanus + botulism
– en rapport (Equilis Resequin vet +
Equip T vet + Botvax B).

I de flesta fallen sågs nedsatt allmän-
tillstånd och feber, oftast i kombination
med lokala reaktioner på injektionsplat-
serna (ömhet och svullnader som i några
fall utvecklades till bölder) samt ovilja
att röra sig och att äta, särskilt från mar-
ken. Hos några hästar sågs vinglighet/
ataxi. En häst reagerade med fång. Reak-
tionerna har som regel avklingat inom
ett par dagar till en vecka, men symto-
men var i några fall mer utdragna. I
några fall har hästarna behandlats med
ett NSAID-preparat. I en rapport med-
delas att en häst vaccinerades vid tre -
tiden på eftermiddagen med Equilis Pre-
quenza. På kvällen tittade ägaren till
hästen och märkte då inget onormalt.
Då ägaren kom till stallet vid sjutiden på
morgonen dagen därpå var hästen död.
Hästen hade hö i munnen och föreföll
ha dött utan kamp. 

NSAID-preparat 
Det finns 16 rapporter för hästar som fått
NSAID-preparat oralt eller parenteralt.
Av dessa rör åtta Metacam oral suspen-
sion, en rapport Finadyne vet granulat,
tre rapporter Metacam injektionsvätska,
två stycken Cronyxin vet injektionsvätska,

en rapport Finadyne vet injektionsvätska
och en rapport Flunixin N-vet injektions-
vätska. Meloxicam är det NSAID-prepa-
rat som finns i Metacam. Flunixin är det
NSAID-preparat som finns i Fina dyne
vet, Cronyxin vet och Flunixin N-vet. 

Innan en redogörelse lämnas över de
biverkningsrapporter som anmälts för
häst ges som en bakgrund en kortfattad
beskrivning av verkningsmekanismer
och biverkningsspektra för NSAID-pre-
parat.

Verkningsmekanismer
NSAID-preparat verkar antiinflammato -
riskt, analgetiskt, antipyretiskt och trom-
bo cytaggregationshämmande. NSAID
hämmar enzymet cyklooxygenas (COX),
som metaboliserar arakidonsyra till
prostaglandiner och tromboxaner (Figur
2). COX finns i två isoformer, COX-1

och COX-2. COX-1 finns uttryckt i de
flesta vävnader och är involverat i nor-
mal vävnadshomeostas. COX-2 är indu-
cerbart och aktiveras i inflammatoriska
celler när dessa aktiveras av cytokiner.
Detta medför en ökad bildning av pros-
taglandiner och då dessa frisätts ger det
effekter på kärl och på nociceptiva
receptorer, vilket leder till vasodilata-
tion, ökad kärlpermeabilitet och smärta. 

De antiinflammatoriska och analge-
tiska effekterna av NSAID anses bero på
att dessa effekter av prostaglandinerna
förhindras. Kroppstemperaturen regleras
av centra i hypotalamus. Dessa stimule-
ras av prostaglandiner, som kan framkalla
en förhöjning av kroppstempe raturen.
NSAID kan återställa denna termostat.
NSAID påverkar aggregationen av trom-
bocyter, främst genom att hämma den
COX-1-beroende bildningen av trom-

➤

FIGUR 2. NSAID hämmar enzymet cyklooxygenas (COX), som metaboliserar arakidonsyra
till prostaglandiner och tromboxaner. Schematisk bild av arakidonsyrakaskaden – prosta-
glandinsyntesen.

FIGUR 1. 21 rapporter för häst rör biverk-
ningar i samband med vaccinationer.
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boxan A2. Som en biverkan av NSAID-
terapi kan ibland blödningar ses.

Biverkningsspektra
En hämning av prostaglandinsyntesen
ligger bakom många av de biverkningar
som NSAID kan ge. Exempel på biverk-
ningar som NSAID kan framkalla är
skador på magtarmkanalens slemhinna,
njurskada, leverskada och blödningar.
Den vanligaste biverkningen, som kan
ses hos de flesta djurslag och även hos
människa, är negativa effekter på mag-
tarmslemhinnan. I mag-tarmslemhinnan
är COX-1 ansvarigt för syntesen av pros-
taglandiner, som hämmar syrasekretion
och ökar mukusproduktion och därige-
nom skyddar slemhinnan. När denna
effekt störs genom inverkan av NSAID
kan inte normal slemhinnefunktion
upprätthållas, vilket kan ge kolik och
diarré och i en del fall även ulcerationer
och erosioner.  

Av de två NSAID-preparat som är
aktuella anges flunixin vara en relativt
ospecifik hämmare av både COX-1 och
COX-2. Meloxicam har sin huvudsak-
liga effekt riktad mot COX-2. En

nomenklatur man brukar använda är att
denna substans har en COX-1-sparande
effekt. Det är troligen fördelaktigt att ett
NSAID-preparat uppvisar selektivitet
för COX-2 eftersom den antiinflamma-
toriska effekten huvudsakligen beror på
en COX-2-hämning. 

Coxiber är en grupp NSAID som mer
selektivt hämmar COX-2. För häst finns
inom denna grupp ett preparat registre-
rat, nämligen firocoxib (EQUIOXX).
För hund och katt finns robenacoxib
(Onsior) och för hund även mavacoxib
(Trocoxil). Undersökningar av människa
indikerar att coxiberna ger färre
gastrointestinala besvär än traditionella
NSAID. Beroende på avsaknad av
COX-1-hämning har coxiberna ingen
effekt på trombocytaggregationen. En
biverkan som troligen är relaterad till
denna egenskap är att man hos männi-
ska har sett att användning av coxiber
kan vara förenade med en ökad risk för
tromboemboliska kardiovaskulära reak-
tioner. Detta resulterade i att rofecoxib
(Vioxx) drogs in från marknaden och att
andra coxiber för humant bruk förskrivs
mer restriktivt. Det finns dock inget

som tyder på att coxiberna ger en ökad
risk för kardiovaskulära reaktioner hos
djur. Allmänt gäller att biverkningarna
av NSAID-preparat är dosberoende och
att de därför bör ges i så låg terapeutisk
dos som möjligt och inte under längre
tid än nödvändigt.

Bedömningsgrund
Vid granskningen av biverkningar görs
en kausalitetsbedömning, dvs man upp-
skattar hur troligt det är att de symtom
som man ser hos djuret är relaterade till
det läkemedel som givits eller om sym-
tomen kan bero på annan orsak. Man
använder följande kategorier: ”A – troligt
samband”, ”B – möjligt samband”, ”O –
går inte att klassificera/för lite informa-
tion finns tillgänglig” och ”N – inget
troligt samband”. Vid klassificeringen tar
man hänsyn till flera faktorer. Hit hör
förekomst av kliniska och patologiska
karakteristika (baserat på tidigare kun-
skap om preparatet), association i tid mel-
lan behandling och symtom, uteslutning
av andra orsaker än läkemedlet (t ex en
fortsatt sjukdomsutveckling) och hur
detaljerad den information är som läm-
nas i biverkningsrapporten.  

När det gäller NSAID-preparat är
kausalitetsbedömningen ofta ganska
svår. Det beror på att de djur som
behandlas med dessa preparat ofta är 
allvarligt sjuka och det kan därför vara
svårt att avgöra om de symtom man ser
är en följd av sjukdomsutvecklingen
eller om de orsakas av läkemedlet.

Rapporterade fall
Här ges en kortfattad information om
de rapporterade biverkningarna hos
häst. Av de hästar som reagerade på
NSAID-preparaten är nio islandshästar,
fem varmblods-/halvblodshästar, en är
gotlandsruss och en shetlandsponny.
Detta tyder på att islandshästar är
särskilt känsliga för biverkningar av
NSAID (Figur 3). Det ska dock påpekas
att det inte finns någon statistik över hur
många islandshästar som behandlas med
NSAID jämfört med hästar av andra
raser. 

Av de nio islandshästarna ”självdog”
tre som behandlats med Metacam oral
suspension medan en som hade fått
Finadyne vet granulat avlivades i dålig ➤

FIGUR 3. Biverkningsrapporteringen tyder på att islandshästar är särskilt känsliga för biverk-
ningar av NSAID.
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➤ kondition. Av de tre hästar som självdog
antogs dödsorsakerna ha varit cirkulato-
risk chock i ett fall och död till följd av
magtarmpåverkan (kolit, kolit/magsår) i
två fall. Hästen som avlivades hade sym-
tom på cirkulationsrubbingar. Av de fem
islandshästar som återhämtade sig hade
två som fått Metacam oral suspension
och en som fått Cronyxin injektions-
vätska tecken på kolit och/eller gastrit,
en som fått Finadyne vet injektionsvätska
hade klåda och/eller urtikaria, tydande
på allergi, och en som fått Metacam
injektionsvätska reagerade med snabb
andning. 

Fyra av de fem varmblods-/halvblods -
hästarna (varav en fick Metacam oral sus-
 pension, två Metacam injektionsvätska
och en Flunixin N-vet) samt gotlands-
russet (som fick Metacam oral suspen-
sion) och shetlandsponnyn (som fick
Cronyxin vet injektionsvätska) reagerade
alla med symtom som tyder på allergi
eller annan överkänslighet, såsom urti-
karia, oro, svettning, hyperventilering,
rullning och/eller sparkar. En av varm-
blods-/halvblodshästarna som fick Meta -
cam oral suspension var före behand-
lingen ömfotad och stapplig och den
utvecklade drygt en vecka efter avslutad
behandling fång.

För de hästar som reagerade med kolit
kan kausaliteten som regel anges till ”A”
eller ”B”, eftersom detta är en känd
biverkan för NSAID-preparat hos häst,
liksom hos andra djurslag. I de fall där
hästarna var i dålig kondition blir det
dock ett mer osäkert samband mellan
läkemedlet och symtomen, eftersom
dessa kan vara en följd av sjukdomsut-
vecklingen. En akut cirkulatorisk chock
eller kollaps kan drabba en häst i dålig
kondition utan att vara läkemedelsbe-
tingad. För hästarna som reagerade med
symtom på allergi eller annan överkäns-
lighet finns en nära tidsrelation mellan
behandling och symtom och kausalite-
ten blir därför ”A”.

I den tidigare svenska biverkningsrap-
porteringen finns det flera meddelanden
om liknande reaktioner hos hästar som
fått NSAID-preparat. För hästen som
utvecklade fång drygt en vecka efter
avslutad NSAID-behandling är det osä-
kert om detta har något samband med
läkemedlet.  

Ledreaktioner
Nio rapporter rör hästar som fått intra -
artikulära injektioner av hyaluronsyrapre -
parat (HY-50 vet – 1 rapport, Hylartril
vet – 1 rapport), natriumpentosanpoly-
sulfat (Pentosan Equine – 6 rapporter)
eller polysulfaterad glukosaminoglykan
(PSGAG) (Adequanin vet – 1 rapport).
Två ytterligare rapporter rör hästar som
injicerats intraartikulärt med betameta-
son (Celeston bifas, glukokortikoid regi-
strerad för humant bruk) enbart, eller
tillsammans med hyaluronsyra (Celes-
ton bifas + HY-50).  

Hästarna, som har haft aseptiska art ri -
ter, har efter intraartikulära injektioner
av någon av de nämnda substanserna i
hov-, kot-, knä- eller haslederna inom
några timmar upp till ett eller ett par
dygn reagerat med smärta och hälta
samt svullnad i och runt leden. I något
fall har hästen haft feber. Hos de hästar
som fick Pentosan Equine var ledvätskan
oftast kraftigt blodtillblandad. Lederna
har i en del fall spolats med koksalt,
ibland följt av deponering av antibiotika.
Ofta har hästarna även allmänbehand-
lats med antibiotika och ibland även
med ett NSAID-preparat. Symtomen
har som regel avklingat inom ett par
dagar, men ibland var förloppen mer
utdragna.  

Intraartikulära injektioner av de an -
giv na preparaten kan i enstaka fall ge
lokala ledreaktioner. Vad som orsakar
dessa reaktioner är inte känt i detalj. Vad
gäller hyaluronsyra är den ansvarig för de
viskoelastiska egenskaperna hos synovia.
Intraartikulär injektion av hyaluronsyra
ger smärtlindring och är antiinflamma-
toriskt. Den exakta verkningsmekanis-
men är inte känd i detalj, men eftersom
omsättningen i en led av exogent tillförd
hyaluronsyra är relativt kort antar man
att fysiologiska effekter induceras som
verkar över en längre tidsperiod. 

Pentosan Equine är ett licenspreparat
där den aktiva komponenten är natrium -
pentosanpolysulfat. Detta är även den
aktiva beståndsdelen i Carprophen vet,
som är registrerad för hund. Natrium-
pentosanpolysulfat är en semisyntetisk
polysulfaterad polysackarid. Den är nära
besläktad med de PSGAG som finns i
Adequanin vet (har utgått i Sverige fr o m
2010). Natriumpentosanpolysulfat och

PSGAG verkar antiinflammatoriskt och
stimulerar syntesen av hyaluronsyra och
proteoglykaner. De ökar härigenom
syno vialvätskans viskositet. Natrium-
pentosanpolysulfat och PSGAG är
kemiskt besläktade med heparin och är
därför koagulationshämmande. Detta är
en möjlig förklaring till att ledvätskan hos
de hästar som fick natriumpentosan poly -
sulfat (Pentosan Equine) rapporterades
vara kraftigt blodtillblandad (hemartros).
Det anges att hemartros är en biverkan
som kan ses vid intraartikulär injektion
både för natriumpentosanpolysulfat och
för PSGAG. Det kan nämnas att en
experimentell studie har visat att intra -
artikulära injektioner av Staphylococcus
aureus tillsammans med Adequanin vet
gör att etablerandet av infektionen i leden
underlättas. God aseptik vid behand-
lingen är således av stor vikt (1) (Figur 4).

Hudreaktioner
Tre rapporter rör hästar som behandlades
utvärtes (topikalt) med Compagel vet,

FIGUR 4. Nio rapporter rör hästar som fått
intraartikulära injektioner av hyaluronsyra -
preparat. God aseptik vid behandlingen är
av stor vikt.
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➤

vars aktiva komponenter är heparin-
natrium (hämmar blodkoagulation),
hydro xyetylsalicylat (NSAID-preparat)
och levomentol (verkar milt lokalaneste-
tiskt).

Rapporterna rör hästar som behand-
lades utvärtes med Compagel vet på
hud  områden lokaliserade över en trom-
bo flebit i ett fall, över en subkutan blöd-
ning på utsidan av skenan på ett framben
i ett fall och över en tendosynovit på
kronan på ett bakben i ett fall. Efter några
dagars insmörjning med Compagel vet
blev hudområdena svullna, ödematösa,
fjälliga och irriterade. 

I de två första fallen avklingade sym-
tomen då behandlingen avslutades. I det
sista fallet utvecklades en ansvällning av
hela benet (lymfangit) som krävde anti-
biotikabehandling för att läka ut. Det är
oklart om hästar kan vara känsliga för en
eller flera komponenter i Compagel vet.
Det är dock känt att levomentol, lik som
mentol (dvs den racemiska formen av
substansen), kan ge kontaktallergi och
vid högre koncentrationer hudretning.

Läkemedel mot infektionssjukdomar
Penicillinchock
Det finns sju rapporter om hästar som
reagerat akut (penicillinchock) efter intra -
muskulära injektioner av bensylpenicillin -
prokain (Penovet vet i 6 fall, Ethacillin
vet i 1 fall). Reaktionerna inträffade efter
olika antal injektioner: hos tre hästar
efter den första injektionen, hos två häs-
tar efter den tredje injektionen, hos en
häst efter den fjärde injektionen och hos
en häst efter den sextonde injektionen.
Hästarna reagerade i omedelbar anslut-
ning till injektionerna. Hos några hästar
var reaktionerna relativt lindriga med
symtom i form av oro, vinglighet eller
okontaktbarhet. Hos andra hästar var
reaktionerna allvarligare. De ramlade då
omkull, skakade, rullade runt och kram-
pade. En av hästarna som fick Penovet
vet dog medan de övriga hästarna åter-
hämtade sig, som regel en kort stund
efter injektionen. 

De akuta reaktionerna av bensylpeni-
cillinprokain orsakas troligen i de flesta
fallen av prokain. Bensylpenicillinpro-
kain är ett salt mellan bensylpenicillin och
prokain som i injektionslösningen finns
som en suspension (inte en lösning). Vid

injektionen löses saltet upp från muskel-
depån varvid bensylpenicillin och pro-
kain frisätts. Om denna upplösning sker
snabbt, vilket kan ske om injektionen
accidentellt hamnar intravaskulärt, kan
man få höga halter av prokain i blodet.
Experimentella studier har visat att då
prokain ges till häst i doser motsvarande
dem som ges vid injektion av bensyl -
penicillinprokain uppstår CNS-effekter
som liknar de som ses vid penicillin-
chock (4). Det är även möjligt att peni-
cillinchock kan bero på en anafylaktisk
allergireaktion. Penicillin, som är ett
betalaktamantibiotikum, har liksom ett
par av dess metaboliter en affinitet för
proteiner och kan ge komplex (konju-
gat) som kan ge immunisering.  

Övriga antibiotika
Det finns en rapport som rör en häst
som cirka fem minuter efter en intrave-
nös injektion av Hippotrim vet (trime-
toprim-sulfadiazin) ramlade omkull och
dog innan chockbehandling hann sättas
in. Det är känt, bland annat från den
svenska biverkningsrapporteringen, att
intravenös tillförsel av trimetoprim-sul-
fa  diazin till häst i sällsynta fall kan ge
upphov till akuta överkänslighetsreak-
tioner och dödsfall.

En häst behandlades med cefalospori-
nen ceftiofur (Ceftiofur N-vet). Det är
en cefalosporin (ett betalaktamantibioti-
kum) som är resistent mot betalaktamas.
Hästen, som hade magrat av och hade
ruggig päls och en infektionsbild på
blodprov, ramlade omkull och dog cirka
1½ minut efter en intramuskulär injek-
tion (som var den åttonde dagliga injek-
tionen). Det är troligt att det är fråga om
en anafylaktisk allergireaktion. Betalak-
tamantibiotika, såsom cefalosporiner och
penicilliner, kan i sällsynta fall framkalla
anafylaktiska överkänslighetsreaktioner.

Nervsystemet
Avlivning med Somulose
Det finns två meddelanden om bristande
effekt av Somulose. Hästarna ifråga dog
inte efter injektion av den rekommende-
rade dosen av Somulose (0,1 ml/kg intra -
venöst). Det finns flera tidigare rappor-
ter om bristande effekt av detta preparat.
Orsaken är oklar, men en möjlig förkla -
ring är att hästarna kan ha en försämrad

cirkulation vilket kan medföra att de
aktiva komponenterna i Somulose
(sekobarbital och cinkokain) når målor-
ganen (hjärnan respektive hjärtat) så
långsamt att dosen inte blir tillgänglig
för eutanasi. Hos dehydrerade hästar
eller hästar med cirkulationsrubbningar
är det möjligt att sådana problem kan
uppstå. En annan möjlighet är att ett
litet antal individer har en lägre känslig-
het för Somulose än vad som är vanligt
hos de flesta hästar.

Sedering
Det finns två meddelanden om att häs-
tar reagerat med en kraftigare sedering än
väntat efter injektioner av detomidin och
butorfanol (Domosedan vet + Dolorex vet
i det ena fallet, Domosedan vet + Buto-
midor vet i det andra fallet) (Figur 5). 

Antiparasitära medel
En häst som avmaskades med Cydectin
vet (moxidektin, en makrocyklisk lakton)
reagerade med ödem i huvudet, skapet
och ventralt på buken. Symtomen av-
klingade inom ett dygn. En annan häst
som avmaskades med Cydectin comp
vet (moxidektin plus prazikvantel) fick
en omfattande vattentunn diarré cirka ett
dygn efter behandlingen. I en rapport

FIGUR 5. Det finns två meddelanden om
att hästar reagerat med en kraftigare 
sedering än väntat efter injektioner av 
detomidin och butorfanol.
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➤ meddelas att två hästar som profylax
mot fästingar gavs Top Spot Stronger,
som är ett licenspreparat innehållande
permetrin. De reagerade med att kasta sig,
rulla runt och klia sig mot boxväggarna.
Hästarna spolades med vatten och reak-
tionerna avklingade. Djurägaren har
senare behandlat en av hästarna med
samma preparat men från en annan
batch utan några komplikationer.

Överkänslighet mot oxytocin
I en rapport meddelas att ett sto, för att
framkalla juvertömning, fick ett par
injektioner oxytocin. Först gavs en injek-
tion Hipracin och senare två injektioner
Partoxin vet. Drygt en timme efter den
sista injektionen fick stoet urtikaria, ini-
tialt i ansiktet, sedan över hela kroppen
utom benen. Efter cirka två dagar började
utslagen försvinna. Det är uppenbart att
hästen reagerat med en allergi.

NÖT, FÅR OCH GET
Bluetongue-vaccinering
Virussjukdomen bluetongue drabbar
tama och vilda idisslare och sprids av
vissa arter av svidkott. Det finns ett stort
antal varianter (serotyper) av bluetongue -
virus. Det utbrott som 2006 drabbade
Mellaneuropa och delar av Nordeuropa,
med spridning till en lång rad länder,
orsakades av virus av serotyp 8, som inte
förekommit i Europa tidigare.

I Sverige initierades ett övervaknings -
program för bluetongue under våren
2008. Efter det att seropositiva djur upp-
 täckts hos nötkreatur inleddes i septem-
ber 2008 vaccinering av idisslare mot
blue tongue. Vaccineringen fortsatte 2009
och 2010. Eftersom inga fall av blue -
tongue konstaterades i Sverige under
2009 eller 2010 avslutades vaccinations -
arbetet i oktober 2010. Den 3 december
2010 friförklarades Sverige officiellt från
bluetongue och alla restriktioner inom
landet till följd av smittan upphävdes. 

Vaccinationsområdet i Sverige inne-
fattade hela Skåne, Hallands, Blekinge,
Kronobergs och Jönköpings län samt
delar av Kalmar, Västra Götalands och
Östergötlands län. Ett mycket stort antal
djur har vaccinerats mot bluetongue –
sammanlagt har cirka 2,7 miljoner doser
givits sedan starten i september 2008. 

Det är främst nötkreatur som vaccine-

rats, men också andra idisslare såsom får
och get. Det vaccin som använts i Sverige
är BTVPUR AlSap 8 (Merial). Det är ett
inaktiverat vaccin mot virus av serotyp 8
som innehåller aluminiumhydroxid och
saponin som adjuvantia. I andra länder
finns flera andra inaktiverade vacciner
mot bluetongue.

När ett så stort antal djur vaccineras
är det ofrånkomligt att man får ett visst
antal biverkningar. I Sverige har samman -
lagt 162 biverkningsrapporter kommit
in för BTVPUR AlSap 8. Av dessa rör
146 nöt, 14 får, en get och en alpacka.
Antalet djur som reagerat är betydligt
större eftersom de flesta rapporterna rör
biverkningar hos flera djur. Man får vid
bedömningen av rapporterna ta hänsyn
till vilka typer av biverkningar som upp-
träder och hur frekvent detta sker (inci-
densen). Det görs också en kausalitets-
bedömning, dvs man uppskattar hur
troligt det är att de symtom som man ser
hos djuret är relaterade till det läkemedel
som givits eller om symtomen kan bero
på annan orsak. 

De data som finns från Sverige och från

andra EU-länder indikerar att BTVPUR
AlSap 8, liksom de bluetongue-vacciner
som har använts i andra länder, generellt
har goda säkerhetsprofiler. Incidensen
bi  verkningar är låg (biverkningar hos
mindre än ett djur per 10 000 behandlade
djur). 

Av de biverkningar som rapporterats
hos nöt i Sverige utgör cirka 70 procent
aborter, cirka fem procent brunstprob -
lem och cirka fem procent kor som fött
svaga kalvar (Figur 6). Cirka sju procent
av fallen rör djur som har dött, oväntat
eller efter en kort sjukdomsperiod. I ca
13 procent av fallen har andra symtom
observerats. Exempel är nedsatt allmän-
tillstånd, minskad mjölkproduktion,
svullnad i huvud och runt juvret, stelhet,
ataxi, hälta, feber, diarré och lokal reak-
tion på injektionsplatsen. 

Bland får finns rapporter om dödsfall,
brunst- och dräktighetsproblem och ned-
 satt allmäntillstånd. Rapporten för get
rör ett djur som blev ovilligt att röra sig
och fick dålig aptit ett par timmar efter
vaccinationen och som hittades död
morgonen därpå.

FIGUR 6. Av de biverkningar som rapporterats hos nöt i Sverige utgör cirka 70 procent 
aborter, cirka fem procent brunstproblem och cirka fem procent kor som fött svaga kalvar.
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Kausalitetsbedömningarna av de bi -
verk ningar som rapporterats, och som
huvudsakligen inkluderar samtidig vac-
cinering av många djur (massvaccine-
ring), skiljer sig ibland från de kausali-
tetsbedömningar som kan göras vid
individuella vaccinationer. Det kan t ex
vid massvaccinationer vara svårare att
före vaccinationerna utföra hälsokon-
troller av djuren än vid individuella vacci -
nationer. I de fall där många djur samlas
kan även stressituationer uppstå. Detta
innebär att man vid massvaccinationer
ofta får en högre procent rapporter där
kausaliteten blir ”O”. För aborter blir
ofta kausaliteten ”O”. Detta på grund av
att det finns flera möjliga orsaker till
aborter (t ex infektioner, stress, trauma).
Generellt kan sägas att abort inte ingår i
den ”normala” toxikologiska profilen hos
inaktiverade virala vacciner. Det har
uppskattats att över 60 procent av abor-
terna hos kor har en okänd etiologi (2).  

Övriga biverkningsrapporter
För nöt finns två biverkningsrapporter
rörande antiparasitära medel tillhörande
gruppen makrocykliska laktoner. I den
ena rapporten meddelas att samtliga 28
kor i en mjölkkobesättning ca tolv tim-
mar efter tillförsel av Eprinex pour-on
vet (eprinomektin) reagerade med klåda
längs applikationsplatsen utmed ryggen.
Klådan tycktes sedan tillta och djuren
blev helt galna, de bet sig i benen, slog
och sparkade med benen, slickade sig på
juvret, vred sig och stampade. Fyra av
djuren fick kraftiga nässelutslag över stora
delar av kroppen. Klådan avklingade
efter ca tolv timmar, nässelutslagen efter
ca 48 timmar. Symtomen tyder på att
det är fråga om en allergi. Det finns i
den tidigare svenska biverkningsrappor-
teringen en rapport om att flera kor som
behandlats med Eprinex pour-on vet
svullnade upp ventralt på halsen mellan
käkarna, troligen som en följd av en
allergi (3).

Den andra rapporten gäller elva tjurar
som inom en vecka svullnade i varie-
rande grad i områdena för subkutana
injektioner av Noromectin vet (ivermek-
tin). Hos några av djuren aggraverades
reaktionerna till sår med en central
nekros. Efter sårvård erhölls en långsam
utläkning. Det anges i produktbeskriv-

ningen för Noromectin vet att lokala
reaktioner (irritation och svullnad) kan
förekomma. Den nu aktuella batchen av
Noromectin vet analyserades med avse-
ende på renhet och sterilitet men inga
brister kunde hittas. 

I en rapport meddelas att en tre veckor
gammal kalv, som behandlades med
Penovet vet (bensylpenicillinprokain) för
en misstänkt lunginflammation, plöts-
ligt dog inom en minut efter den tredje
dagliga intramuskulära injektionen. Det
är troligen fråga om en penicillinchock,
som kan drabba nötkreatur och där
mekanismen är densamma som hos
häst, dvs toxicitet av prokain som frisatts
från bensylpenicillinprokainet. En rap-
port rör en åtta dagar gammal tjurkalv
som inför en avhorning sederades med
Rompun vet och sedan gavs en lokal -
bedövning med Xylocain. Avhorningen
gick normalt men vid kontroll efter
någon timme hittades kalven död. 

För får finns en rapport där det med-
delas att två tackor i en besättning om
175 tackor kastade sina foster sex dagar
efter vaccination med Covexin 8A, som
är ett vaccin mot klostridieinfektioner
(licenspreparat). I en rapport meddelas
att ett bagglamm (ca fyra månader 
gammalt) i samband med behandling av
en traumatisk sårskada med Penovet vet
drabbades av kramper liknande dem
som kan ses vid penicillinchock hos häst
och nöt. Samma bagglamm drabbades
ca ett halvår senare inför en kastration 
i samband med sedering med Narcoxyl
vet (xylacin) av ett krampanfall. Det
återhämtade sig efter injektion av Anti-
sedan vet (atipamezol).

GRISAR
Vaccinationer
Det finns 14 rapporter om vaccina-
tionsbiverkningar hos gris. Fem av dessa
rör biverkningar hos smågrisar som vac-
cinerats med Ingelvac CircoFLEX, som
är ett inaktiverat vaccin mot svincirco-
virus typ 2. Det finns ytterligare två
biverkningsrapporter där smågrisar fått
Ingelvac CircoFLEX tillsammans med
Ingelvac MycoFLEX. Det senare är ett
inaktiverat vaccin mot Mycoplasma hyo -
pneumoniae. Enligt läkemedelsfirman
(Boehringer Ingelheim Vetmedica) kan
de båda vaccinerna blandas och ges till-

sammans till smågrisar. I de aktuella 
fallen har grisarna vaccinerats vid tre till
fem veckors ålder. Som regel har grisar 
i en kull eller i ett par kullar reagerat,
medan i flera andra kullar som samtidigt
vaccinerats inga grisar har reagerat. Gri-
sarna har visat symtom i form av kram-
per, kräkningar, diarré, feber, skakningar,
ataxi och svullnad kring ögonen. Sym -
tomen har som regel kommit i nära
anslutning till de intramuskulära injek-
tionerna. I de kullar där biverkningar
setts har de flesta grisarna reagerat och
flera har dött. Totalt har cirka 25–30 
grisar dött i de kullar som endast har 
fått Ingelvac CircoFLEX. Obduktions -
bilderna har visat en akut cirkulatorisk
chock. Det har i en del fall även funnits
tecken på en akut bakteriell infektion 
(t ex ileit, hepatit, lienit). I en av de
biverkningsrapporter där grisarna vacci-
nerats med Ingelvac CircoFLEX plus
Ingelvac MycoFLEX har en annan sym-
tombild setts, främst i form av diarré,
och med symtomdebut cirka tio dagar
efter vaccina tionerna. I denna rapport
vaccinerades cirka 1 800 grisar, varav 70
dog. Det an ges i produktbeskrivningen
för Ingelvac CircoFLEX att anafylaktiska
reaktioner kan inträffa i sällsynta fall.
Orsaken till dessa reaktioner, som även
finns rappor terade i flera andra länder,
är inte känd i detalj. Någon bidragande
faktor (t ex gene tisk eller bakteriell)
antas bidra till reaktionerna, eftersom
endast en del av de grisar som vaccineras
reagerar. Det är oklart i vilken utsträck-
ning Ingelvac MycoFLEX medverkar till
biverkningarna i de fall där de båda vac-
cinerna ges tillsammans.

Det finns fyra rapporter om biverk-
ningar hos suggor som vaccinerats med
Circovac (Merial) mot svincircovirus typ
2. Det aktuella vaccinet innehåller inakti -
verat svincircovirus typ 2 i en mineral olje -
adjuvans. I två av rapporterna meddelas
att suggorna (2 suggor i båda rapporterna)
direkt efter injektionerna blivit vingliga
och lagt sig ner (Figur 7). De har sedan
varit loja och aptitlösa i en eller ett par
dagar, men har därefter repat sig. I den
tredje rapporten meddelas att två av tre
suggor som vaccinerades med Circovac
ramlade ihop en kort stund efter vaccina -
tionerna och såg ut som om de skulle dö
(chock). De återhämtade sig efter stund.
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En tredje vaccinerad sugga reagerade
inte vid vaccinationen, men den hittades
död dagen därpå utan föregående sym-
tom. I den fjärde rapporten meddelas att
suggor som vaccinerats med Circovac,
trots extremt noggrann kanylhygien, fått
injektionsnekroser, med eller utan kra-
terbildning. Veterinären meddelar att
gyltor inte drabbas vid första vaccinatio-
nen, utan problemet blir värre ju fler
gånger de vaccineras. Mineraloljevacciner
ger ofta lokala reaktioner på injektions -
platserna. Det kan observeras att injek-
tion av mineralolja hos människa kan ge
en allvarlig vävnadsskada. Varnings texter
rörande vilka åtgärder som ska vidtas vid
oavsiktlig injektion/självinjektion finns i
Fass Vet och i produktresuméerna.

I en biverkningsrapport meddelas att
inom en grupp om 600 tre veckor gamla
smågrisar som vaccinerades med Porcilis
PCV (Intervet) mot svincircovirus typ 2
reagerade två grisar med vinglighet och
medvetslöshet. De återhämtade sig efter
en stund. Grisarna fick samtidigt Ingel-
vac MycoFLEX och Gleptosil vet (Fe3+)
varför det är osäkert vilken av kompo-
nenterna som framkallat reaktionerna.
En biverkningsrapport rör en sugga som
vaccinerades med Porcilis Porcoli Dilu-

vac Forte (Intervet) (vaccin mot coli-
diarré hos smågrisar). Suggan fick en
röd, hård svullnad, cirka 1 dm i dia -
meter, dagen efter vaccinationen. En
biverkningsrapport gäller en grupp om
400 smågrisar som vaccinerades mot
Lawsonia-infektion med Enterisol Ileitis
vet (Boehringer Ingelheim Vetmedica).
Cirka sex veckor efter vaccinationerna
dog tre grisar. Två av dem obducerades
och visade tydliga tecken på Lawsonia-
infektion, dvs bristande skydd av vaccinet.

Övrigt
I en rapport meddelas att en minigris
(två år gammal) som sederades med
Domitor vet (medetomidin) plus Zoletil
(innehåller zolazepin/en bensodiazepin/
plus tiletamin/ett dissociativt anesteti-
kum/) (licenspreparat) dog efter några
timmar.  

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary drugs
reported in Sweden during 2009 and
2010, part 1
This article describes the suspected
adverse drug reactions in horses, cattle,
sheep, goats and swine reported by 
Swedish veterinarians during 2009 and

2010. In coming articles the adverse
reactions reported in dogs, cats and rab-
bits, and human reactions to veterinary
drugs will be described. The total num-
ber of reports were 688 (310 for 2009
and 378 for 2010). Among these 68
reports concern horses, 131 cattle, 12
sheep, 1 goat, 15 swine, 379 dogs, 74
cats and 3 rabbits. Five reports concern
human reactions to veterinary drugs.

A few examples of adverse drug reac-
tions in horses, cattle, sheep, goats and
swine are given here. In horses there were
several reports of adverse reactions to
vaccines. There were also several reports
of adverse reactions to NSAID (metacam
and flunixin) in the horse. Adverse reac-
tions in horses after intra-articular injec-
tions were reported for hyaluronic acid,
sodium pentosan polysulfate and poly-
sulfated glycosaminoglycan. There were 2
reports of lack of efficacy in horses given
Somulose for euthanasia (the drug is
available in Sweden on a special licence).
There were 7 horse reports of acute 
negative reactions to procaine benzyl -
penicillin (”penicillin shock”). In cattle,
sheep and goats most reports concerned
animals vaccinated against bluetongue
(blue tongue virus serotype 8). However,
since the number of vaccine doses was
high the incidence of the adverse reac-
tions was low. In swine most reports 
concerned reactions to vaccines against
porcine circovirus type 2.
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FIGUR 7. I två rapporter meddelas att suggor vaccinerade mot svincircovirus typ 2 blivit
vingliga och lagt sig ner direkt efter injektionerna.

➤
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Kommentar till biverkningsrapporten

Symtom vid biverkningar av NSAID-
preparat till häst

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor*

METACAM ORAL SUSPENSION
Av de åtta hästar som fick Metacam oral
suspension var fem islandshästar, två
svenskt varmblod/halvblod och en var
gotlandsruss (Figur 1).

Islandshästarna
Beträffande islandshästarna fick den
första hästen, som hade ett sår i ett 
bakben, av hästskötaren först Finadyne
granulat och knappt ett dygn därefter

Metacam oral suspension. Cirka fyra
timmar senare fick hästen ett krampan-
fall och dog. Obduktion visade en akut
cirkulatorisk chock. 

Den andra hästen, som hade en
foderinpackning mellan molartänderna,
fick utan problem en dos Metacam dag-
ligen i sju dagar. Påföljande dag hittades
hästen död i hagen. Obduktion visade
som huvudfynd en kolit. 

Den tredje hästen, som hade en sår -
skada, fick en dos Metacam dagligen i

❘❙❚ vetenskap

FIGUR 1. Av de åtta hästar som fick Metacam oral suspension var fem islandshästar, en hästras som dominerar biverkningsrapporteringen
för NSAID-preparat. 
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I föregående artikel beskrivs rapporterade läkemedelsbiverkningar hos bland
annat häst för åren 2009 och 2010. En mer detaljerad redogörelse av
biverkningarna för de olika NSAID-preparat som givits till häst presenteras 
i följande kommentar. Det finns totalt 16 rapporter om NSAID-relaterade
biverkningar hos häst i den aktuella statistiken.
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➤ fyra dagar. Den började sedan äta dåligt
och Metacam-behandlingen avslutades
därför. Efter ytterligare tre dagar blev
hästen sämre med bleka slemhinnor,
höjd andningsfrekvens och ökade tarm-
ljud. Hästen fick kort därefter ett kramp -
anfall och dog. Veterinären misstänkte
kolit/magsår men obduktion utfördes
inte.  

Den fjärde hästen, som hade en hälta,
fick en dos Metacam dagligen i sex
dagar. Den fick sedan tecken på kolit.
Den återhämtade sig långsamt efter att
ha haft flera kolikattacker och fått
behandling bland annat med kolibak -
terier. 

Den femte hästen, som hade problem
med muskulaturen i ryggen, fick efter
två veckors daglig Metacam-behandling
ett nedsatt allmäntillstånd, hypopro -
teinemi och subkutant ödem på den
främre delen av buken. Den misstänktes
ha fått en läkemedelsinducerad kolit och
behandlades med vätska, Vetalgin vet
(metamizol) och B-vitamin och den
åter hämtade sig.

Övriga hästraser
Beträffande varmblods-/halvblodshäs-
tarna blev den ena hästen, som hade en
hälta, efter fyra dagars Metacam-be hand-
ling ömfotad och stapplig. Åtta dagar
efter behandlingsomgången fick hästen
fång. Den andra hästen, som hade spatt
och muskelömhet, reagerade efter fem
dagars Metacam-behandling med urti-
karia. 

Gotlandsrusset som behandlades för
fång reagerade  med urtikaria efter att ha
fått Metacam i fem dagar.

FINADYNE VET GRANULAT 
Den häst som fick Finadyne vet granulat
var en islandshäst. Den hade hög feber
och ett dåligt allmäntillstånd och fick
Finadyne en gång dagligen i två dagar.
På kvällen den andra dagen blev hästen
ännu sämre och den behandlades med
spasmolytika och sedativa. Nästa mor-
gon var hästen mycket dålig med sym-
tom på cirkulationsrubbningar och den
avlivades därför.

METACAM INJEKTIONSVÄTSKA
Av de hästar som fick Metacam injek-
tionsvätska var två svenska varmblods-/

halvblodshästar medan en var en
islandshäst. 

Den ena av varmblods-/halvblodshäs-
tarna, som var öm i kroppen och hade
hög feber, började 15–20 minuter efter
en intravenös Metacam-injektion flåsa
med vidgade näsborrar. Andningsfre-
kvensen ökade till ca 60 andningar/
minut och hästen svettades. Den visade
oro, men inte något drastiskt försämrat
allmäntillstånd. Efter några minuter 
lugnade hästen ner sig och hade aptit för
hö. Hästens temperatur före behand-
lingen var 40,3°C. Efter behandlingen
sjönk den snabbt till 39,8°C och bara
fem minuter senare till 39,5°C. Den
rapporterande veterinären föreslår att
den snabba temperatursänkningen kan
vara en orsak till att hästen reagerat. Då
hästen dagen därpå fick Finadyne vet
granulat var temperaturen 39,5°C. Den
visade oro och svettades, men den lug-
nade sedan ner sig. Nästa dag var tem-
peraturen 37,3°C och allmäntillståndet
var gott. 

Den andra varmblods-/halvblodshäs-
ten, som hade lymfangit och hög feber,
reagerade ett par minuter efter en intra-
venös Metacam-injektion med koliklik-
nande symtom och rullade sig i boxen.
Den lugnade ner sig efter ett par minu-
ter. Behandlingen fortsatte sedan med
Metacam oral suspension i fyra dagar
utan biverkningar. 

Islandshästen fick efter den intrave-
nösa injektionen en period då den anda-
des snabbt.

CRONYXIN VET INJEKTIONSVÄTSKA
En av de hästar som fick Cronyxin vet
injektionsvätska var en shetlandsponny,
den andra en islandshäst. 

Shetlandsponnyn, som hade kraftigt
fång, reagerade en kort stund efter en
intravenös Cronyxin-injektion med att
lägga sig ner i boxen, försöka att klättra
på väggarna, rusa omkring i boxen, 
sparka, svettas och andas ansträngt
(Figur 2). Symtomen avklingade efter ca
30 minuter, men hästen blev utmattad
och låg ner en stund.

Islandshästen, som hade polyartrit,
fick dagliga Cronyxin-injektioner under
en vecka och reagerade sedan med inap-
petens och tecken på koliksmärtor, trots
fungerande tarmmotorik. Gastrit/mag-

sår misstänktes och hästen behandlades
med vätska och Vetalgin vet. Aptiten
återkom men behandlingseffekten mot
polyartriten uteblev helt.

FINADYNE VET INJEKTIONSVÄTSKA
Den häst som fick Finadyne vet injek-
tionsvätska var en islandshäst med fång.
Fem minuter efter Finadyne-injektionen
fick hästen kraftig klåda och började bita
sig på kroppen och benen och rulla runt,
samt fick urtikaria. Hästen spolades med
kallt vatten och lugnade då ner sig.

FLUNIXIN N-VET INJEKTIONSVÄTSKA
Den häst som fick Flunixin N-vet injek-
tionsvätska var en varmblods-/halv-
blodshäst som hade lymfangit. I ome-
delbar anslutning till den intravenösa
Flunixin N-injektionen fick hästen en
svullnad över injektionskärlet, urtikaria
på halsen och ryckningar i kroppen.
Den fick kortison och symtomen av -
klingade inom ca 30 minuter.

*HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor,
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.

FIGUR 2. Shetlandsponnyn reagerade en
kort stund efter intravenös Cronyxin-
injektion med att lägga sig ner i boxen, 
försöka att klättra på väggarna, sparka,
svettas och andas ansträngt.
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❘❙❚ månadens epiztel

MJÄLTBRANDSVACCINATION
Som ett led i bekämpningen av mjältbrandsut-
brottet i Örebro län vaccineras nu djuren i de
drabbade besättningarna. Det vaccin som
används är producerat i USA, och har där
använts sedan 1950-talet med mycket goda
resultat. 

Vaccinationsstrategin genomförs i två faser.
Under hösten 2011 vaccineras samtliga nötkrea -
tur i de besättningar där kliniska fall av mjält-
brand har förekommit, samt ett mindre antal
nötkreatur som har betat på marker som är
direkt angränsande till de smittade betesområ-
dena. Inför betessäsongen 2012 kommer samt-
liga djur som ska beta inom det område, där
det bedöms finnas en viss risk för vattenburen
spridning av sporer från den ursprungliga smitt-
 källan att vaccineras. Vaccinationsprogrammet
bekostas av statliga medel. Krav om vaccination
av betande djur kommer att kvarstå i fem år på
de marker som ligger närmast smittkällan, samt
i tre år för omkringliggande betesmarker.

Den epizootigrav från 1940-talet som tros
vara orsak till utbrottet är nu åtgärdad och det
är därmed fritt för människor att vistas i natur-
reservatet.

RISK FÖR VTEC I FÄRSKFODER TILL HUND 
Under sommaren har riskerna med VTEC i
färskfoder till hund uppmärksammats. Färsk-
foder från en och samma fodertillverkare har
under 2011 varit misstänkt som en smittkälla i
smittspårning vid två helt skilda utbrott av
VTEC O103. Bakterien har dock inte kunnat
påvisas vid extra offentlig kontroll på den till-
verkande foderanläggningen.

Hundar uppvisar normalt inte symtom vid
infektion med VTEC. Vid hantering eller lag-
ring av färskfoder i en kyl där även livsmedel
förvaras finns dock uppenbar risk för att smitta
överförs från fodret till livsmedel och i förläng-
ningen människor. Småbarn bör hindras från
att komma åt matskålar med färskfoder.

Färskfoder tillverkas genom att råa slaktbi -
produkter mals och fryses in i plastförpack-
ningar, kallade korvar. God hygien vid tillverk-
ningen och frys- eller kyllagring av färdig pro-
dukt är nödvändig. De animaliska biprodukter
som får ingå ett obearbetat sällskapsdjursfoder
finns angivna i EUs lagstiftning om animaliska
bi produkter (förordningen (EG) nr 1069/
2009). Förenklat kan man säga att endast
material från till synes friska djur från nor-

I Epizteln beskrivs denna gång bland annat mjält-

brandsvaccinationen i Örebro län, färskfoder till

hund som smittkälla för VTEC och stadsduvor med duvpest. Texten är ett sam -

arbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket

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

Lindqvist, Jordbruksverket.

■ ■  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.
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malslakten får användas. Våm används ofta
som råvara till färskfoder. Det är därför inte
osannolikt att oönskade bakterier följer med till
fodret. Färskfoder har kort hållbarhet och öpp-
nade förpackningar måste användas innan
utsatt förbrukningsdag.

AKTUELLA VTEC-UTREDNINGAR 
I de fall smittskyddsläkare misstänker en kopp-
ling mellan ett EHEC-fall och djur kontaktas
länsveterinär och Jordbruksverket. Under sen-
sommaren och tidig höst har fyra gårdar prov-
tagits efter misstanke om koppling mellan djur
och människa. Två av gårdarna har nu avskri-
vits eftersom man inte har kunnat isolera smit-
tan från djuren på dessa gårdar. En mindre gård
med får i Dalarna har dock visat sig vara posi-
tiv för O157:H7 och där har djurägaren fått
rekommendationer om sitt fortsatta agerande
av länsstyrelsen. Provtagning av en nötkreaturs-
besättning i Jönköpings län har givit ett positivt
provsvar för O121 och där har man nu skickat

prover för typning på Smittskyddsinstitutet för
att säkerställa om det rör sig om samma stam
som humanfallet.

Jordbruksverket arbetar vidare för att skapa
ett kontrollprogram för humanpatogena
VTEC hos nötkreatur i Sverige.

STADSDUVOR HADE DUVPEST 
Döda stadsduvor i centrala Falköping har vid
undersökning visat sig vara infekterade med duv-
pest. Duvpest orsakas av PMV-1, det paramyxo-
virus som kan orsaka newcastlesjuka hos fjäderfä.
Mot bakgrund av förra vintersäsongens utbrott
av newcastlesjuka i tre anläggningar har Jord-
bruksverket belagt kommunen med restriktio-
ner där alla utegående fjäderfä och tamfåglar
tills vidare måste hållas inomhus för att för-
hindra smittspridning.

MISSTANKE OM NEWCASTLESJUKA/
AVIÄR INFLUENSA 
Misstanke om ND och AI uppstod efter att 
värp höns i en liten kommersiell besättning i
södra Sverige insjuknade akut. Djuren uppvisade
symtom som nedsatt allmäntillstånd, nedsatt
ägg produktion, dyspné och ökad dödlighet.
Miss tankarna om ND/AI kunde avskrivas efter
negativa analyser (PCR). Värphönsen konstatera-
des istället genom obduktion och mikroskopisk
undersökning lida av infektiös laryngotrakeit
(ILT). ILT förekommer i svenska hobbybesätt-
ningar, men har enbart diagnostiserats vid ett
fåtal tillfällen i kommersiella anläggningar.
Sjuk domen som tidigare sorterade under epi-
zootilagstiftningen förekommer endemiskt i
många länder. Flera länder förebygger sjukdom
genom vaccination, men infektion kan också
förebyggas med strikta hygienrutiner.  ■

Färskfoder till hund från en
och samma fodertillverkare
har under 2011 varit miss-
tänkt som smittkälla för
VTEC O103 vid två skilda 
utbrott.

SLU-forskare positiva till
immunokastration av grisar

❘❙❚ Inom EU har man enats om att från
och med 2012 ska grisar vid kastration
ges bedövning eller långvarig smärtlind-
ring. Under våren 2011 beslutade därför
den svenska grisbranschen att införa
smärtlindring i samband med kastration. 
I och med detta ökar nu behovet av alter-

nativa, icke-kirurgiska metoder. I en ny
studie från SLU visar en grupp forskare att
immunologisk kastrering kan vara ett bra
alternativ.

I Sverige finns ett vaccin registrerat för
immunokastration av grisar. Vaccinet byg-
ger på att antikroppar mot gonadotropt-
releasing hormon (GnRH) induceras, vilka
sedan inaktiverar det kroppsegna GnRH.
Detta i sin tur innebär att testiklarna inte
utvecklas och att produktionen av testo-
steron och androstenon reduceras.

Ett praktiskt problem med vaccine -
ringen har varit att vaccinet är utprovat

för 16–20 veckor gamla grisar. SLU-fors-
karna har därför provat att vaccinera 
grisar vid tidigare ålder då de är mer 
lätthanterliga.

– Resultaten är mycket lovande, säger
VMD Margareta Wallgren, en av forskarna
bakom studien.

– Denna tidiga vaccination utgör ett
mycket intressant alternativ till den mer
komplicerade kirurgiska kastrationen.
Resultaten är av stor betydelse för djur -
välfärden.

Källa: pressmeddelande från SLU den 
27 september. ■

❘ ❙❚   noterat
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Vilken är din diagnos? – Epizootologi

Hos en avmagrad ko från en större mjölkdjurs-
besättning i sydöstra Sverige upptäcktes vid
slakt ljusa, hårda förändringar i njurarna.
Besättningen utreddes på grund av misstanke
om epizootisjukdom. Fallet är presenterat av
Erika Chenais vid Enhet för sjukdomskontroll
och smittskydd, SVA.

Mjölkkor
ANAMNES: I besättningen med sammanlagt drygt
400 nötkreatur bedrevs mjölkproduktion. I decem-
ber 2009 köptes 27 förstakalvare in från en besätt-
ning i Västergötland som avyttrats efter konkurs.
Konkursen hade föregåtts av misstänkt vanvård av
djuren och besättningen hade haft utländsk arbets -
kraft anställd.

Redan i mars 2010 slaktades ett av de nyinköpta
djuren på grund av avmagring och nedsatt produk-

tion. Vid slakten sågs flertalet ljusa, hårda, diffust av -
gränsade, någon till några cm stora förändringar i
njurarna som föranledde besiktningsveterinären att
kvarhålla slaktkroppen och skicka formalinfixerade
vävnadsprover till SVAs enhet för patologi och vilt-
sjukdomar (Figur 1).

OBDUKTIONSRESULTAT: Histologisk undersökning av
vävnadsprover från njure visade på multifokal kronisk
pågående inflammation i interstitiet med närvaro av
mycket inflammatoriska celler inklusive makrofager
och jätteceller samt en begynnande fibros.

FRÅGOR: Hur vill du gå vidare med fallet, eventuella
differentialdiagnoser?

FIGUR 1. Köttbesiktning vid slakt med anskärning av organ utgör en viktig del av Sveriges sjukdomsövervakning. I det
aktuella fallet upptäcktes ljusa, hårda, diffust avgränsade förändringar i kons njurar.
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➤

Den 8–9 september
firade Djursjukhuset
Malmö 50-årsjubi-
leum. Från lokal
veterinärklinik till
djursjukhus med
över 50 000 patienter och ca 90
års anställda medarbetare har resan
varit lång, men den fortsätter i god
fart. Under de två dagarnas jubi -
leumsaktiviteter fanns tid för reflek-
tion och fest.  

Djursjukhuset i Malmö grundades av
Stig Börnfors, veterinärmedicine doktor
och docent i medicin för icke-idisslare.
Verksamheten började redan 1958 vid

smådjurskliniken på Nicoloviusgatan 8 
i Malmö. Detta var den första smådjurs-
mottagningen i området. 1961 öppna-
des djursjukhuset i Malmö på Hindby
Gamlegård, som tidigare hade varit ett
travstuteri. Nu stod djursjukhuset rustat
för att ta emot patienter och det var
möjligt att ge service dygnet runt. På
Hindby Gamlegård fanns poliklinik -
rum, operationsavdelning, röntgen och
en vårdavdelning med 30 vårdplatser.

Så inledde Göran Ask, veterinär och
VD för dagens verksamhet, sitt väl-
komstanförande under 50-årskalaset för
Djursjukhuset Malmö. Det var den 8–9
september som firandet ägde rum i form
av vetenskapliga seminarier för såväl
veterinärer som övrig djursjukvårdsper-
sonal. Som kronan på verket arrange -

rade djursjukhuset en jubileumsfest med
både rundvandring i lokalerna och jubi-
leumsmiddag med underhållning och
dans. I födelsedagsfirandet deltog ett
stort antal tillresta gäster och glada
medarbetare. 

VISIONÄR OCH EN AFFÄRSMAN
Stig Börnfors var både en visionär och
en affärsman, framhöll Göran Ask.
Börnfors insåg tidigt behovet av den
slutna djursjukvården. Genom de nya
lokalerna fick han möjlighet att bedriva
en mer kvalificerad vård med operations-
och vårdavdelning.

Under 20 år drev och utvecklade Stig
djursjukhuset som under 1980-talet
klassades som ett regiondjursjukhus av
branschen.

Pigg 50-åring blickar framåt
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

1961 öppnades djursjukhuset i Malmö på Hindby Gamlegård, som tidigare hade varit ett
travstuteri. Den gamla skånegården utgör fortfarande huvudbyggnaden på sjukhus området.

Göran Ask började som platschef på djur-
sjukhuset 1993, och han var också värd
under 50-årsfirandet.
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➤ I samband med att Stig Börnfors gick
i pension sålde han djursjukhuset till
Malmö stad, som drev verksamheten i
13 år. Därefter gick stafettpinnen vidare
till Hushållningssällskapet och 1993 bör-
jade Göran Ask som platschef på djur-
sjukhuset. Då behandlades ca 16 000
patienter årligen och personalen bestod
av 23 årsanställda varav nio veterinärer,
berättade Göran.

DJURFODER OCH TV-STJÄRNOR
I mitten av 1990-talet hade man förstått
vikten av att inte bara ägna sig åt djur-
sjukvård utan även erbjuda djurägaren
bra foder och friskvård, fortsatte han. En
av de första lokalförändringarna Göran
Ask gjorde var att placera ut två kontors -
bodar som gav djursjukhuset ett större
väntrum och som också gav personalen
möjlighet att sälja foder i anslutning till
detta. Idag är djursjukhuset i Malmö
unikt med en butiksyta på 500 m2 och
med en butiksomsättning runt 17 miljo-
ner kronor om året.

Men även inom andra områden var
koncernen tidigt ute. Första säsongen av
den populära tv-serien ”Djursjukhuset”
spelades in på djursjukhuset i Malmö
1997. Medarbetarna fick då vänja sig
vid att vara tv-stjärnor. Tv-serien blev

mycket populär och det är flera djur-
sjukhus som medverkat under åren i
detta program. Branschen har fått
mycket positiv reklam genom den expo-
neringen, framhöll Göran Ask.

FILIALVERKSAMHET
2001 fick djursjukhuset en ny ägare,
Stiftelsen Svensk Djursjukvård, som i år
firar tioårsjubileum. För två år sedan
införde stiftelsen ett stipendium för 
att hedra grundarna av Djursjukhuset
Malmö och Regiondjursjukhuset Hel-
sing borg. Det var Stig Börnfors, Fritz
Sevelius och Harry Pettersson som alla
tre var visionärer och föregångsmän
inom den svenska djursjukvården. Stig
Börnfors var med vid den första utdel-
ningen av stipendiet, vilket både han
och den nuvarande ledningen gladdes
över.

För snart tio år sedan startade Djur-
sjuk huset Malmö också en filialverksam-
het, genom förvärvet av Trelleborgsvete-
rinären. Idag driver man fyra kliniker
runt om i Skåne: Trelleborg, Ystad, 
Skurup och Höllviken. Djursjukhuset är
navet som skapar trygghet dygnet runt
och filialerna är koncernens ekrar som
möter djurägarna där de bor, underströk
Göran. 

NORSK HJÄLP
2009 flyttade den norske veterinären
Sverre Seierstad till Sverige och blev
verksamhetens nye chefveterinär. Sverre
har lyft den veterinärmedicinska utveck-
lingen på djursjukhuset till en ny nivå,
betonade Göran Ask. Han uttryckte
därför både sin stolthet och tillförsikt
inför framtiden.

När Stig Börnfors flyttade till Hindby
gård för 50 år sedan hade han en hand-
full medarbetare. Idag är man ca 90
medarbetare i företaget. Från att ta emot
några tusen patienter per år för 50 år
sedan behandlar Djursjukhuset Malmö
nu över 50 000 patienter årligen tillsam-
mans med sina kliniker.

IMPONERANDE RESA
Denna resa hade aldrig varit möjlig utan
alla duktiga och engagerade medarbetare,
poängterade Göran. Personalens arbete
har gjort det möjligt för djursjukhuset
att växa och utveckla veterinärmedicinen,
samtidigt som man genomgått fem större
ombyggnationer sedan 1993. Under
jubileumsfestligheterna deltog nio med -
arbetare som var med redan på Stig
Börnfors tid.

Koncernledningens mål idag är att bli
Öresundsregionens ledande veterinär-
medicinska centra med bästa möjliga
vård, omsorg och friskvård för områdets
sällskapsdjur. Första steget mot detta är en
planerad föreläsningssal med ”wet labs”.
Den inviger vi vid nästa fest, lovade
Göran Ask.  ■

I vimlet under firandet. Personalens arbete har gjort det möjligt för djursjukhuset att växa
och utveckla veterinärmedicinen, framhöll Göran Ask.

Idag är djursjukhuset i Malmö unikt med
en butiksyta på 500 m2, under jubileet
modifierad till festlokal.
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Under senare år har Läkemedels-
verket fått många frågor kring hur
medicintekniska produkter kan/får
användas på djur. Verket har därför
gjort följande regelsammanfattning,
som förhoppningsvis rätar ut en del
frågetecken för landets veterinärer.

Medicintekniska produkter innefattar en
mängd produkter som används för att
diagnostisera och behandla sjukdom, t ex
sprutor, kanyler, plåster, bandage, narkos-
och ultraljudsutrustning. Tillverkarna har
själva ansvaret för att sådana produkter
uppfyller gällande krav. 

En grundförutsättning för att pro-
dukterna ska anses vara medicintekniska
produkter är att de inte får uppnå sin
verkan med farmakologiska, immuno -
logiska eller metaboliska medel, med
undantag för om en farmakologiskt
aktiv substans ingår som stöd till utrust-
ningen (t ex läkemedel i kirurgiska sten-
tar där avsikten med läkemedlet kan
vara att förebygga infektion). Tillverka-
ren försäkrar att produkten uppfyller

alla krav, bland annat på säkerhet och
kvalitet, genom att CE-märka den. 

INGEN UTVÄRDERING PÅ DJUR
Läkemedelsverket ansvarar för mark-
nadstillsynen av medicintekniska pro-
duk ter. Lagstiftningen som anger krav
på sådana produkters funktion, använd-
ning, utsläppande på marknaden m m
omfattar bara produkter som är avsedda
att användas för människor. Det finns
därmed inget ”medicintekniskt regel-
verk” för produkter som är avsedda för
djur. Tillverkaren har således inte utvär-
derat dessa produkters effekt och säker-
het vid användning på djur. Medicintek-
niska produkter får dock användas till
djur förutsatt att användningen är fören-
lig med annan lagstiftning som reglerar
behandling och hantering av djur. 

En medicinteknisk produkt (som allt-
så är avsedd för användning på männi-
ska) som innehåller en substans skulle
kunna bedömas vara ett läkemedel om
den också marknadsförs för användning
på djur. Ett exempel skulle kunna vara
en medicinteknisk produkt innehållande
hyaluronsyra avsedd att injiceras i led
hos människa. Enligt läkemedelslagens
definition av läkemedel avgörs frågan
huruvida produkten är att betrakta som
läkemedel eller inte både av produktens
innehåll och dess syfte enligt vad som
framgår av produktinformation och/
eller marknadsföringsmaterial. 

En produkt som bedöms vara ett
läkemedel måste vara godkänd som
läkemedel för att få säljas. Om någon
vill få en bedömning av om en viss pro-
dukt ska anses vara ett läkemedel eller en
medicinteknisk produkt kan Läkemedels -

verket tillfrågas. Det är då viktigt att
bilägga all information om själva pro-
dukten, dess egenskaper och säljarens
information om dess användning.

FÅR INTE MARKNADSFÖRAS UTAN
BEVISNING
Medicintekniska produkter som inte
innehåller någon substans kan inte

Användning av medicintekniska
produkter på djur

➤

FREDRIK HULTÉN, leg veterinär, docent, klinisk utredare*

Tillverkaren försäkrar att den medicintek-
niska produkten uppfyller alla krav, bland
annat på säkerhet och kvalitet, genom att
CE-märka den.

Utrustning avsedd att framställa autologt
konditionerat serum (ACS) får inte mark-
nadsföras med att de förebygger eller
botar sjukdom hos djur, om det inte kan
visas att påståendet är sant.

➤
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komma att betraktas som ett läkemedel
enligt läkemedelslagens definition, vid
eventuell marknadsföring och använd-
ning på djur. Ett exempel är en form av
utrustning avsedd att framställa så kallat
autologt konditionerat serum (ACS).
Sådana produkter får dock enligt mark-
nadsrättsliga regler inte marknadsföras
med påståenden om att de förebygger
eller botar sjukdom hos djur, om inte
den som marknadsför produkten kan
visa att påståendet är sant. En eventuell

prövning av påståenden i marknadsfö -
ringen görs av Konsumentverket som vid
behov kan föra ärendet till Marknads-
domstolen.

ANVÄNDNING PÅ VETERINÄRENS
ANSVAR
En enskild veterinärs eventuella använd-
ning av en medicinteknisk produkt –
oavsett om den innehåller en substans
eller inte – sker helt på den enskilde
veterinärens eget ansvar. En förutsätt-

ning är att användningen är förenlig
med den lagstiftning som reglerar veteri-
närers behandling och hantering av djur.
En eventuell prövning av användningen
i ett enskilt fall görs av ansvarsnämnden
för djurhälsopersonal.

*FREDRIK HULTÉN, leg veterinär, docent, 
klinisk utredare, Läkemedelsverket, Enheten för
effekt och säkerhet 2, Box 26, 751 03 Uppsala.

➤

Nu kan du skriva ut det
första generiska läkemedlet

Oral lösning15 mg/ml för häst

Vill du ha receptblock, skicka  
ett mail till info@omnidea.se

Förskriver du Meloxikam för häst?

Rheumocam®

Förpackningar 
Vnr. 511212, 100 ml
Vnr. 452682, 250 ml

w w w . o m n i d e a . s e

Grisproducenter får sugg-
peng för god djurhållning

❘❙❚ Regeringen beslutade i samband med
årets budgetproposition att lägga 88,5
miljoner kronor av det så kallade lands-

bygdsprogrammets pengar på att stötta
smågrisproducenterna. Detta görs genom
att införa en ”suggpeng” för god djurhåll-
ning. Fördelat per sugga och år blir det 
1150 kronor enligt landsbygdsdepartemen-
 tets beräkningar. Förutsatt att EU-kommis-
sionen godkänner ersättningsformen kan
pengarna börja betalas ut nästa höst. 

För att få suggpengen måste grisprodu-

centerna uppfylla vissa villkor. Gården
måste vara ansluten till det frivilliga 
salmonellaprogrammet, karantän måste
upprätthållas i vissa lägen, fodergivan
måste anpassas till suggans behov, en pro-
 duktionsplan måste upprättas och suggor
och gyltor vaccineras mot rödsjuka, parvo-
virusinfektion och spädgrisdiarré. 

Källa: Tidningen ATL den 20 september. ■

❘ ❙❚   noterat
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INLEDNING
Man talar ofta om betydelsen av tomti-
der i samband med tvätt och saneringar,
men vad betyder dessa i sig själva? Vad

kan vi förvänta oss då en byggnad stått
tom en längre tid? Med avsikt att under-
söka detta tog författarna prover i ett
grisstall som stått tomt i 13 år (Figur 1).

Gödselbrunnen till stallet var täckt med
en brädkonstruktion och den tömdes på
regnvatten vartannat år. 

MATERIAL OCH METODER
Det undersökta stallet hade stått tomt i
13 år. I samband med tömningen hade
stallet städats, men ingen särskild sane -
ring hade utförts. Miljöprover togs från
elva olika platser i stallet, i boxar och
kulvertar. För samtliga prover fastställdes
torrsubstanshalten och totalantalet bak-
terier redovisades för det aktuella provet,
men resultatet har även korrigerats till
torrsubstans-(ts)-halt 100 procent för att
kunna jämföra prover med olika ts-halt.
Det togs även två vattenprover från göd-
selbrunnen.

De virala undersökningarna fokuse -
rade på två virus som betraktas som både
vanliga och överlevnadsdugliga. Före-
komst av parvovirus undersöktes med
PCR-teknik och förekomst av rotavirus
med en kommersiell antigen-ELISA
(PRO Spect TTM Rotavirus Microplate
Assay R240396, Oxoid, Basingstoke,
UK). 

Förutom allmänbakteriologiska under-
 sökningar fokuserade de bakteriella
under sökningarna på två grispatogena
och överlevnadsdugliga arter. Förekomst
av rödsjukebakterier (Erytropelothrix
rhu  siopatie) undersöktes genom aerob
odling över natt vid 37°C på blodagar -
plattor med fem procent hästblod 
och förekomsten av dysenteribakterier
(Brachy spira hyodysenterica) genom anae -

Kvarvarande smittor i tomt grisstall

S V A  1 0 0  Å R
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➤

PER WALLGREN, leg veterinär, VMD, statsveterinär, 
adjungerad professor, svensk och europeisk specialist -

kompetens i grisens sjukdomar,  
SIGBRIT MATTSSON, leg biomedicinsk analytiker och

JAN VALLGÅRDA, lantmästare*

FIGUR 1. Vilka smittor lämnar grisarna kvar? Med avsikt att undersöka betydelsen av tom-
tider tog författarna prover i ett grisstall som inte hade bebotts av grisar på 13 år.

Som ett led i smittobekämpningen rekommenderas ofta att grisstallar hålls
tomma under en tidsperiod, för att mikroorganismerna ska dö. Följande
studie har tagit miljöprover från ett stall som inte använts för djur under
många år. Trots det påvisades både möjligt patogena bakterier och parasit -
ägg i byggnaden. 
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rob odling under sex dygn på selektiv-
sub strat (Brachyspiraagar, SVA). Den bio-
 kemiska diversiteten hos typade stam mar
av samma specie jämfördes med phP-
systemet (Biosys, Stockholm, Sverige)

Förekomsten av parasiter undersöktes
med mikroskop efter flotation av pro-
verna.

RESULTAT
Resultaten visas i Tabell 1 och 2. Inget
av de virus som undersöktes för kunde
påvisas.

Totalantalet bakterier vid odling vid

37°C påverkades av stallprovernas ts-
halt och så även de bakteriespecies som
kunde typas i dessa prover. I ett flertal
prover med låg ts-halt kunde Aeromonas
hydrofila och Citrobacter freundii påvi-
sas. Då den biokemiska diversiteten hos
dessa isolat undersöktes visades att de
två Citrobacter freundii-stammarna hade
identiskt mönster och därmed tillhörde
samma klon. Detsamma gällde Aeromo-
nas hydrofila där samtliga tre isolat till-
hörde en och samma klon. I ett av pro-
verna med högre ts-halt påvisades Bacil-
lus spp.

Varken fekala Escherichia coli (odling
vid 44°C), Erytropelothrix rhusiopatie
eller Brachyspira hyodysenterica påvisades
vid odlingarna. 

Spolmaskägg (Ascaris suum) påvisades
i två av fyra prover med låg ts-halt (Figur
2) och frilevande icke artbestämda kvals-
ter i ett prov med hög ts-halt.

DISKUSSION
Det stall som undersöktes hade stått
tomt i 13 år utan särskilda rengörings-
metoder annat än mekanisk rengöring.
Trots detta kunde inga särskilda patogena

➤
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Tabell 1. TOTALANTAL BAKTERIER I PROVERNA VID 37°C SORTERAT EFTER INITIALT HÖG RESPEKTIVE LÅG TS-HALT I PROVERNA. TABELLEN VISAR OCKSÅ BAKTERIER SOM

KUNDE PÅVISAS I PROVERNA.

Ts-halt Totalantal bakterier x 103 per g 

% Skrap Korr för ts-halt Specifika fynd

Stallprover (n=7) 71 ± 13 60 ± 25 83 ± 34 Bacillus spp x 1

Stallprover (n=4) 33 ± 04 110 ± 12 342 ± 49 Aeromonas hydrofila x 1
Citrobacter freundii x 2

Gödselvatten (n=2) Ej fastställd 53 ± 16 Aeromonas hydrofila x 2

Tabell 2. RESULTAT FRÅN SPECIFIKA BAKTERIOLOGISKA OCH VIROLOGISKA UNDERSÖKNINGAR, SAMT FÖR DE PARASITOLOGISKA UNDERSÖKNINGARNA.

Ts-halt Parvo Erytropelothrix Parasitologi
% Rotavirus Brachyspira

Stallprover (n=7) 71 ± 13 Neg Neg Frilevande kvalster x 1

Stallprover (n=4) 33 ± 04 Neg Neg Ascaris suum x 2

Gödselvatten (n=2) Ej fastställd Neg Neg Neg

Vi tar med glädje emot instrument, redskap och allehanda veterinär associerade prylar.

Inlämning sker under Veterinärkongressen alternativt enligt överens kommelse, 
kontakta Moa Berggren, 0704-77 21 75 alternativt mobe0001@stud.slu.se.

Vill du skänka saker till VMF:s årliga auktion?
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bakterier eller virus påvisas i de riktade
undersökningarna, vilket antyder att ris-
ken för att dessa mikroorganismer ska
överleva en så här lång period under
dessa förhållanden bör betraktas som
låg. Men då andra mikroorganismer
kunde påvisas är det trots detta lämpligt
att rengöra stall inför nyanvändning,
även om de stått tomma en lång tid.
Aeromonas hydrofila har påvisats hos gri-
sar i samband med obduktioner, men
har i dessa fall mer betraktats som en
trolig sekundärinfektion snarare än en

grundorsak till de utförda obduktio -
nerna. Inte heller Citrobacter freundii
som hittades i två prov förknippas med
primärinfektioner hos gris. Det är dock
notabelt att samtliga isolat tillhörde

samma ursprungliga klon inom arten,
vilket antyder en adaptation av denna
klon till de rådande förhållandena.

Att Ascaris suum-ägg påvisades i två 
av de fyra proverna i stallet som hade låg
ts-halt bekräftar den höga överlevnads-
förmågan hos ägg från Ascaris suum som
även noterats av andra (1). Troligen
betyder detta i praktiken att golven bör
gjutas om i de fall man eftersträvar att
etablera en besättning fri från Ascaris
suum.

R e f e r e n s

1. Nordin A, Nyberg K & Vinnerås B. 
AInactivation of Ascaris eggs in source-
separated urine and feces by ammonia 
at ambient temperatures. Appl Environ
Microbiol, 2009, 75, 662–667.

*PER WALLGREN, leg veterinär, VMD, stats -
veterinär, adjungerad professor, svensk och
europeisk specialistkompetens i grisens sjuk -
domar, Statens veterinärmedicinska anstalt, 
751 89 Uppsala.
SIGBRIT MATTSSON, leg biomedicinsk 
analytiker, Statens veterinärmedicinska anstalt,
751 89 Uppsala.
JAN VALLGÅRDA, lantmästare, Vallrum, 
733 98 Ransta.
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FIGUR 2. Spolmaskägg (Ascaris suum) påvisades i två av fyra prover med låg ts-halt. Spol-
maskägg med infektiös L3-larv. 
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Boskapspesten spred död och svält
där den drog fram i världen under
tusentals år, men har nu en gång
för alla förklarats utrotad. Det är
bara andra gången i världshistorien
som en infektionssjukdom har
utplånats, och författaren belyser
den mödosamma vägen dit.

HISTORISK HÄNDELSE
Den 28 juni deklarerade FAO och OIE
att boskapspesten utrotats från jorden.
Detta väckte varierande uppmärksamhet
världen över. New York Times ansåg
dock händelsen värd en flersidig artikel
och Peter Doherty, veterinär immunolog
och nobelpristagare, talade om saken vid
FAOs årliga möte i juni. 

För veterinärmedicinen är detta en
historisk seger. Det är andra gången i
världshistorien som en infektionssjuk-
dom utrotats (Figur 1). Men medan de
flesta människor har hört talas om
smittkoppor har betydligt färre hört
talas om boskapspest. Detta beror för-
modligen på att boskapspest är en djur-
sjukdom.

Framgången visar att utrotandet av
smittkoppor inte var en engångsföreteelse.
Sedan smittkopporna utrotades 1980
har man förgäves försökt göra detsamma
med fler andra sjukdomar som polio och
mässling. Trots stora summor pengar
och enorma ansträngningar har de avgö-
rande framgångarna hittills uteblivit.
Bekämpningen av boskapspest visar vad
kombinationen av vetenskap, insikt i
lokala förhållanden och strategiskt
angreppssätt kan åstadkomma.

ONE HEALTH I VIDARE BEMÄRKELSE
Begreppet ”one health” är inte bara rele-
vant för de allvarliga djursjukdomar som

är zoonoser. Boskapspesten med sin för-
ödande effekt på djurproduktionen är
ett tydligt exempel på att bekämpandet
av infektioner hos djur har betydelse för
livsmedelsförsörjningen för en stor del av
jordens befolkning. De värsta utbrotten
av boskapspest dödade upp till 95 pro-
cent av de drabbade djurbesättningarna.

Boskapspest är därmed långtifrån
irrelevant för humanhälsan. Den har
beskyllts för att ha orsakat romarrikets
fall och hjälpt Djingis Khan i dennes
erövringar, öppnat vägen för de franska
och ryska revolutionerna och möjlig-
gjort kolonisationen av Östafrika. Det är
dock oklart hur många av de allvarliga
historiska epizootiutbrotten som verkli-
gen var boskapspest och vad som orsaka-
des av andra smittämnen. 

Alla samhällen som var beroende av
boskapsskötsel för sin överlevnad var
sårbara. Sjukdomen drabbar alla typer

av nötboskap och spreds snabbt i de flesta
regioner där dessa behövs för produk-
tion av kött och mjölk, gödsel till bränsle
och dragdjur i jordbruket. När djuren
dog svalt deras ägare (Figur 2). Boskaps -
pest har frodats i områden med krig och
massflykt. I många regioner har krig
förorsakat massförflyttningar av boskap
och utsatt dem som arbetat med vacci-
nationskampanjen för livsfara.

SJUKDOMEN
Symtomen på boskapspest innefattar
hög feber, vattentunn diarré, ögon- och
nosflöde (Figur 3). Erosioner ses i mun-
nen och hela digestionskanalen och dju-
ren stinker ur munhålan. Infekterade
djur dör ofta snabbt av uttorkning.
Symtomen kunde i endemiska områden
vara svåra att skilja från andra sjukdo-
mar/kombinationer av sjukdomar och
det var först när ett snabbtest för fält-

Boskapspesten är utrotad 
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SUSANNA STERNBERG LEWERIN, leg veterinär,
VMD, docent, lektor i epizootologi och smittskydd*

FIGUR 1. I år är det andra gången i världshistorien som en infektionssjukdom utrotats.
Ung boskap drabbad av boskapspest, i slutskedet av sjukdomsförloppet.
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bruk blev tillgängligt på 1990-talet 
som bekämpningskampanjens veterinä-
rer kunde övertyga såväl djurägare som
politiker om problemets utbredning.
Sjukdomen är ytterst smittsam och
sprids via både direkt och indirekt kon-
takt, något som man insåg redan på
1700-talet. Man observerade då också
att djur som överlevde sjukdomen blev
oemottagliga för ny smitta.

UTBREDNING
Det har hävdats att boskapspestvirus
först uppstod bland boskapshjordarna
på de centralasiatiska stäppmarkerna
och sedan följde med varor och boskap
som följde de mongoliska arméerna på
1200-talet på deras erövringar från Kina
till Polen.

Viruset orsakade oregelbundna pan-
zootier, ibland utlösta av boskapsimpor-
ter från de ryska stäpperna där sjukdo-
men tycks ha cirkulerat i enzootisk
form. Ju längre tid som förflöt mellan
utbrotten, desto högre mortalitet. Detta
förklaras av att djur som överlevt infek-
tionen blir immuna och andelen immuna
djur i populationen därmed är direkt
associerad med tiden sedan senaste
utbrottet. 

Med undantag för ett mindre utbrott
i Brasilien 1920 har sjukdomen aldrig
påvisats på den amerikanska kontinen-
ten. Ett utbrott sågs i Australien 1923,

men det bekämpades omedelbart genom
utslaktning av 3 000 djur. Afrika klarade
sig från sjukdomen till 1887 när den 
italienska armén tog med sig indisk
boskap som livsmedelsförråd och drag-
djur. Viruset spreds sedan explosions -
artat över den afrikanska kontinenten
och nådde Sydafrika inom ett årtionde
(Figur 4). Det var förödande för de
vandrande boskapsherdarna i Östafrika
och minst en tredjedel av dessa tros ha
svultit ihjäl som direkt följd.

Så sent som på 1980-talet sågs geo-
grafiska ”hopp” då indiska fredsarbetare
tog med sjuka getter till Sri Lanka. Den
krigshärjade ön var en av de sista kvar-
varande smittohärdarna fram till 1999.

BÖRJAN AV HISTORIEN
Under boskapspestens historia har ett
antal vetenskapliga framsteg gjorts.

När sjukdomen 1713 hotade Vatika-
nens boskap, bad påven Clement XI sin
personlige läkare om råd. Denne, Gio-
vanni Maria Lancisi, hade hört om en
Bernardino Ramazzini som konstaterat
att boskapspesten smittade via ande -
dräkt, utsöndringar och hudar från sjuka
djur. Lancisi rekommenderade därför
utslaktning av alla besättningar med
sjuka djur. Kadavren skulle täckas med
kalk och grävas ner. Besättningar med
friska djur skulle isoleras för att förhindra
att de smittades. 

De karantänsmetoder som föreskrevs
av Giovanni Maria Lancisi lär ha varit
nästan lika brutala för människor som
för nötkreatur och de som bröt emot
dem straffades med döden. Alla ”kvack-
salvarkurer” förbjöds, katolska präster
beordrades sluta förlita sig på böner som
botemedel och istället predika Lancisis
bekämpningsmetoder. De präster som
inte samarbetade sattes i fängelse.

Inom nio månader hade utbrottet i
Vatikanen bekämpats. I övriga Europa,
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FIGUR 3. Symtomen på boskapspest innefattar hög feber, vattentunn diarré, ögon- och
nosflöde. 
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FIGUR 2. När djuren dog, svalt deras ägare. Ko med boskapspest som dött av dehydrering.
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där protestanterna struntade i de påvliga
buden, pågick utbrottet ytterligare ett
sekel och dödade ca 200 miljoner nöt-
kreatur.

Veterinärmedicinska initiativ
1761 startade den första veterinärhög -
skolan i Lyon, specifikt för att ta itu med
bekämpningen av boskapspest. Denna
följdes snart av liknande skolor i flera
länder, inklusive Sverige. Här rekom-
men derade då även Peter Hernquist att
boskapspest skulle bekämpas med ut -
slaktning, isolering etc enligt Lancisis
principer.

Långt senare fortsatte de internatio-
nella ansträngningarna med bildandet
av OIE 1924, för att med gemensamma
krafter bekämpa sjukdomen. Samma
årtionde lyckades Sovjetunionen utrota
boskapspesten från stäppboskapen. 

Redan på 1750-talet experimenterade
mjölkbönder i England och Holland
med en tidig form av immunisering.
Tygbitar indränkta i utsöndringar från
ett sjukt djur syddes in i skärsår hos 
friska djur. Skyddseffekten var högst
tveksam men detta visar att tankar på
vaccination inte var något nytt när
Edward Jenner blev berömd för den
framgångsrika vaccinationen mot smitt-
koppor. Jenner upprepade sitt försök
och publicerade det, vilket visar vikten
av en vetenskaplig prövning och sprid-
ning av forskningsresultat. 

På 1920-talet visade James T Edwards

att djur som inokulerats med en utspädd
lösning av boskapspestvirus erhöll livs -
lång immunitet.

Den nutida bekämpningskampanjen
inleddes 1945, då FAO bildades. Utrot-
ningen blev praktiskt möjlig då vacci-
nerna förbättrades.

Kina lyckades under 1950-talet, med
hjälp av Lancisis principer, att utrota
sjukdomen. För Indien dröjde det dock
till 1995. Man kan inte slakta kor i 
Indien, där behövdes en annan strategi.
Indien blev så framgångsrikt i sin vacci-
nationskampanj att det blev ett problem

för den globala övervakningen när man
inte ville sluta vaccinera tillräckligt länge
för att med serologisk övervakning
kunna visa att sjukdomen var borta.
1956–1963 utvecklades ett vaccin som
odlats i vävnadskultur och fälttester visade
att vaccinet var säkert och kostnads -
effektivt.

UTMANINGAR OCH SVÅRIGHETER
Afrika var det stora problemet. Sjukdo-
men härjade i 32 länder där nomadise-
rande stammar drev sin boskap upp till
30 mil per dag (Figur 5). Dessa djurägare
hade dessutom ingen kontakt med myn-
digheterna och gick inte att nå med
veterinär information.

På 1960- och 70-talen var det största
problemet att få djurägarna att komma
med boskapen till vaccinationsplatserna.
De trodde att vaccinationen gjorde dju-
ren sjuka. Många förlitade sig hellre på
traditionella metoder.

Bara att nå fram till alla djur var svårt:
bilar gick sönder, bensin och kontanter
tog slut. Vaccinet packades med salt,
men i vissa områden var salt en brist vara
och lådorna med vaccin stals för att
komma åt saltet. Förhandsavisering om
vaccinationsdagar innebar att boskaps -
tjuvar fick reda på var djuren skulle vara
den dagen. De som tog med sin boskap
till vaccinationsplatsen riskerade alltså
att få dem stulna. 
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FIGUR 5. I Afrika härjade boskapspesten i 32 länder där nomadiserande stammar drev sin
boskap upp till 30 mil per dag.
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FIGUR 4. Sjukdomen spreds explosionsartat över den afrikanska kontinenten. Utbrott av
boskapspest orsakade massdöd, här i Sydafrika 1900. 
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Trots alla dessa problem tycktes
bekämpningen ha lyckats i slutet av
1970-talet och många länder upphörde
med både vaccination och övervakning.
Men i mitten av 1980-talet var sjukdo-
men tillbaka.

VÄNDNINGEN
FAO arbetade under 1980- och 1990-
talen med att få till stånd ett koordinerat
globalt utrotningsprogram. OIE utarbe-
tade ett system för officiell friförklaring
av regioner som antogs 1998. I slutet av
1990-talet hade ett värmestabilt vaccin
tagits fram, en helt avgörande faktor för
framgångarna i Afrika. 

Lekmän utbildades för att kunna
utföra vaccinationer. En utbildnings -
kampanj baserad på bilder, blädderblock
och lärare som talade de lokala språken
inleddes.

Användandet av lokala vaccinatörer
blev en framgång. Djur som varit svår-
hanterliga för de utländska veterinärerna
kunde vanligen vaccineras av sina ägare
utan att bli stressade. Enligt Peter Roe-
der, som ledde det sista programmet,
kunde vaccinationstäckningen vid tidi-
gare program vara så låg som 20 pro-
cent. Nu var den närmare 95 procent.
Insikten om att viruset cirkulerade
enzootiskt i låglandsområdena och orsa-
kade sporadiska utbrott i högländerna
gjorde också att man ändrade fokus.
Istället för att försöka (och misslyckas)
massvaccinera närmare 30 miljoner djur
kunde man fokusera på de yngre djuren
i de enzootiska låglandsområdena (äldre
djur som överlevt infektionen var ju

immuna). Därigenom kunde man sakta
men säkert hejda viruscirkulationen och
eliminera viruset ur populationen.

Ytterligare en viktig vetenskaplig fram-
gång var snabbtestet. Precis som vissa
politiska ledare förnekat förekomsten av
HIV i landet, förnekade de också bo -
skapspesten (Figur 6). Snabbtestet, som
kunde utföras på ett svabbprov från ögat
och var enkelt att tyda, hjälpte de lokala
veterinärerna att övertyga politiker och
djurägare om behovet av åtgärder.

Trots att det sista fallet påvisades
2001 avvaktade man ytterligare tio år
med att utropa segern. Omfattande
övervakningsåtgärder var nödvändiga
för att inte upprepa tidigare misstag och
övervakning kan vara ytterst svårt i vissa
områden, särskilt när det gäller djursjuk-
domar. Döda kor väcker ingen upp-
märksamhet och rapporteras inte, och
förutsättningarna för sådan rapportering
saknas ofta även om viljan kanske finns.
Aktiv provtagning möter samma pro-
blem som vaccinationskampanjerna, om
inte större.

Hela utrotningsprogrammet, från
1945 till 2011, kostade ca fem miljarder
US-dollar enligt FNs beräkningar. För
att citera Peter Roeder: Först kan detta
verka mycket. Men det senaste kungliga
bröllopet i England kostade åtta miljar-
der US-dollar. Detta var billigt.

SLUTSATSER
Sammanfattningsvis kan sägas att utro-
tandet av boskapspesten varit en stor
veterinär framgång som borde inspirera
till fler liknande ansträngningar. Det
mångåriga arbetet illustrerar flera grund -

principer inom sjukdomsbekämpning,
inte minst vikten av kunskap. Kunskap
om smittämnet, dess epidemiologi i
olika områden och vad som behövs för
att bryta smittkedjan är nödvändigt.
Dessutom behövs politisk vilja och eko-
nomiska resurser. Sist men inte minst
viktigt är kännedom om lokala förut-
sättningar för bekämpning och utnytt-
jande av den kunskap och skicklighet
som finns bland lokala veterinärer och
djurägare.

Moderna tekniker och verktyg är
ovärderliga, men inte absolut nödvän -
diga, för att bekämpa smittsamma sjuk-
domar. Det allra viktigaste, som man
visste redan på 1700-talet, är att alla
måste följa de nödvändiga restriktionerna
så att smittspridningen stoppas.

Boskapspesten var en sjukdom som
lämpade sig synnerligen väl för bekämp-
ning genom vaccination. Viruset har
varit genetiskt stabilt och det attenue -
rade vaccinet gav långvarig (i princip 
livslång) immunitet. 

Frågan är nu vilken sjukdom som föl-
jer härnäst. Den självklara kandidaten
tycks vara PPR (peste des petits rumi-
nants) som orsakar samma problem som
boskapspesten, men hos små idisslare.
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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 6. Vissa politiska ledare förnekade 
in i det sista  förekomsten av boskapspest
i landet. Smittat nötkreatur med omfat-
tande ulceration av tandplattan, delvis
täckt av nekrotiskt debri. 
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Det här numrets
fackliga fråga
beskriver vilka
rättigheter och

skyldigheter den
anställde respektive

arbetsgivaren har när en omplace -
ring kommer på tal.

FRÅGA
Jag har en kollega som har blivit beord-
rad av arbetsgivaren att börja jobba på
poliklinikavdelningen istället för opera-
tion som hon hittills varit placerad på.
Får arbetsgivaren göra så utan att veder-
börande samtycker? Vad är det som gäl-
ler för olika ”omplaceringar”?

SVAR
Bortser vi från diskriminerings- eller tra-
kasseriskäl, finns tre olika typer av om -
placeringar.

Den första typen är när arbetsgivaren
vill flytta en veterinär med rent admi-
nistrativa arbetsuppgifter från ett arbets-
rum till ett annat på samma arbetsplats.
Här behövs inga som helst förhandlingar
– arbetsgivaren beslutar själv inom ramen
för sin rätt att leda och fördela arbetet.

Den andra typen av omplacering är
en mer ingripande förändring av place -
ringen. Till exempel som i fallet med frå-
geställarens kollega som arbetsgivaren
vill flytta från operation till poliklinikav-
delning. Detta får anses vara en väsentlig
förändring av anställningen för kollegan
och ska då föregås av en MBL-förhand-

ling med facket. Skulle arbetsgivaren
missa detta kan det föranleda skadestånd,
inte till veterinären men väl till facket.

Den tredje typen av omplacering är så
ingripande att den är att jämställa med
en uppsägning, må vara att veterinären
samtidigt erbjuds en ny anställning. Då
träder reglerna i Lagen om anställnings -
skydd, LAS, in. Det innebär att arbetsgi-
varen återigen måste förhandla med facket
innan ett beslut fattas om att flytta den
anställde. Arbetsgivaren är dessutom
skyldig att visa att förflyttningsbeslutet är
lagligt grundat. Bryter arbetsgivaren mot
endera eller båda dessa regler, blir han/
hon skadeståndsskyldig gentemot såväl
facket som den berörde veterinären.

FREDRIKE RITTER
ordförande AVF

Omplacering – en känslig fråga

❘❙❚ fackliga frågan

Pengar till utökad övervak-
ning mot dvärgbandmask

❘❙❚ I budgetpropositionen förstärker rege -
ringen Jordbruksverkets anslag med tre
miljoner kronor till en kombination av
åtgärder mot rävens dvärgbandmask i
Sverige. Åtgärderna omfattar utökad 
övervakning mot parasiten, en handlings -
plan för att kunna hantera situationen 
om parasiten blir vanligare lokalt samt
kunskapsspridning.

Jordbruksverket och Socialstyrelsen

lämnade i juni förslag till regeringen om
åtgärder till följd av att rävens dvärgband-
mask under 2011 upptäckts i Sverige. 
Förslagen lämnades efter samråd med
flera andra myndigheter och aktörer. 
Provtagning på nästan 3 000 rävar som
initierades efter det första fyndet visar 
att parasiten är ovanlig i landet. Genom
en kombination av åtgärder vill myndig -
heterna få en tydligare bild av hur ut -
bredd parasiten är, hur stor andel av 
rävarna som är smittade och hur före-
komsten förändras över tiden.

– Den här budgetförstärkningen är 
viktig i det pågående arbetet kring rävens
dvärgbandmask. Även i fortsättningen är
samverkan mellan berörda myndigheter

och organisationer mycket betydelsefull
för att åtgärderna ska bli framgångsrika,
säger Leif Denneberg, överdirektör vid
Jordbruksverket, i ett pressmeddelande
den 20 september. ■

❘ ❙❚   noterat

Ny tjänst – ny lön – nya
anställningsvillkor?

Om du står i begrepp att byta arbete
eller om du skall tillträda din första
tjänst kontakta förbundskansliet för
rådgivning innan du träffar avtal om
anställningen. Ring Amelie Lothigius
eller Anders Lefrell, tel 08-545 558 20.
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Under flera år har det varit lite trögt
med nomineringar till veterinärför-
bundets fullmäktige och styrelse,
men nu är trenden bruten. Till full-
mäktige kandiderar 32 personer till
15 platser och till styrelsen finns
fem nomineringar till tre platser
som ledamöter. Men det är också
där gränsen går för vad ”den van -
lige veterinären” har lust att ställa
upp på. Ordförandeposten såg
skrämmande tom ut långt in i
nomineringstiden. Valberedningen
hittade ingen villig kandidat, men
det har en enskild medlem gjort.
Torsten Jakobsson blir veterinär -
förbundets nästa ordförande.

TORSTEN JAKOBSSON är 58 år, blev
veterinär 1980 och är bosatt i Bankeryd.
Han arbetar som länsveterinär i Öster-
götland. De allra flesta läsare av veteri-
närtidningen har stött på Torstens namn
många gånger, han är en aktiv medlem
som gärna deltar i debatter. Torsten har
och har haft åtskilliga förtroendeupp-
drag inom förbundet, som till exempel
delegat i fullmäktige.

Vad tänkte du när du fick frågan om
du ville bli ordförande i Sveriges Veteri-
närförbund?

– Spontant tänkte jag ”ja” utan att
lova något med en gång. Jag tyckte själv-
klart att det var kul att få frågan. Men
det krävdes en del funderingar innan 
jag definitivt lovade att ställa upp för 
val. Att åta sig ett så stort förtroendeupp-

drag får konsekvenser både i arbets- och
privatliv.

Vad är det som motiverar dig att ställa
upp?

– Jag har ett starkt engagemang för
SVF, ett bra kontaktnät och erfarenhet.
Jag tycker om att företräda och jag upp-
skattar förtroendet att få göra det. Detta
har återspeglat sig i min yrkesutövning.
Jag har haft olika myndigheter som
arbetsgivare under i stort sett hela min
veterinära karriär.

Många förknippar säkert fortfarande
ditt namn med Djurskyddsmyndigheten?

– Ja, det är förståeligt, men jag tycker
inte att jag ”frusit fast” i någon roll. Jag
är lojal och anpassar mig till det uppdrag
jag har. 

Nämn något av dina mest utmärkande
drag! 

– Jag är inte den som är tyst och ång-
rar att jag inte sa något. Andra drag som
jag tror förknippas med mig är att jag är
orädd, engagerad och rak.

Hur kommer ditt arbete för veterinär-
förbundet att se ut?

– Rent praktiskt vet jag inte ännu. Jag
kommer inte att kunna ha kvar min
nuvarande tjänst som chef för veterinär -
enheten i Östergötlands län, men exakt
hur det blir vet jag inte idag. Vad jag vet
är att jag vill ha mesta fokus på ordfö-
randejobbet, vill kunna gå in för den
uppgiften. 

– Gällande vilka frågor som är viktiga
för veterinärförbundet vill jag framhålla

Äntligen vill många vara med
och bestämma
TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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föreningsdemokratin. Jag kommer att få
ta över den påbörjade processen med
medlemsenkäten som ska visa vad kåren
tycker om vår nuvarande organisation.
Jag kommer också att lägga stor vikt vid
att behålla den goda balansen mellan
anställda och företagare som råder nu.
Den har vi helt enkelt inte råd att för -
lora.

– Den utåtriktade verksamheten är
också mycket viktig. Vi måste vara pro-
aktiva och jag är inte den som blir orolig
om pressen knackar på, avslutar Torsten. 

DE FEM MEDLEMMAR som kandiderar
som ledamöter i styrelsen är Karin
Lundborg och Per Michanek som ställer
upp för omval, Lotta Möller, Lotta Tern -
ström-Hofverberg och Marja Tullberg
ställer upp för nyval. Per Jonsson ställer
upp för omval som ordförande i SVS.

Många känner säkert igen namnen
från olika sammanhang och alla har figu-
 rerat i Svensk Veterinärtidning någon
gång. De som kandiderar är:

KARIN LUNDBORG, 43, veterinär 1995.
Bor i Jung, nära Skara. Arbetar som
läns veterinär, veterinärenheten Skara.

Karin har suttit i förbundsstyrelsen i två
omgångar, 2001–2004, 2009–2011. Nu
ställer hon upp för ytterligare en man-
datperiod. Karin har yrkeserfarenhet
från flera områden som exempelvis 
klinikveterinär, djurhälsoveterinär och
distriktsveterinär. Karin satt i styrelsen
när den nya organisationen av SVF tog
form och hon har sedan kommit till baka
för att se hur den fungerar. Hennes
”hjärtefråga” är att arbeta för att SVF
blir en naturlig och eftertraktad samar-
betspartner i samhället när det handlar
om de områden där veterinären är den
som kan mest: djursjuk- och djurhälso -
vård, djurskydd, smittskydd och livs -
medelshygien.

PER MICHANEK, 56, veterinär 1978.
Bor i Vollsjö i Skåne. Per ställer upp för
omval som ledamot i förbundsstyrelsen.
Han har tidigare haft uppdrag inom
SVF som fullmäktigedelegat och leda-
mot i djurskyddskommittén. För när -
varande arbetar han med lite av varje
inom veterinär- och hästbranschen. Per
”kvackar”, undervisar blivande hippolo-
ger och tränar tillsammans med sin fru
Ann galopphästar på högsta nivå. Frågor

som speciellt intresserar Per är djurhåll-
ning och yrkesetik. 

LOTTA MÖLLER, 46, veterinär 1992,
bor i Stockholm. Lotta arbetar på Agria
Djurförsäkring. Hon har arbetat som
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Karin Lundborg Lotta Möller
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klinikveterinär på flera stora djursjuk-
hus, 1993 till 2005. Lotta, som själv har
specialistkompetens i hundens och kat-
tens sjukdomar, liksom internmedicin
hund och katt, vurmar för kompetens -
utveckling. Hon är ordförande i SVS små -
djurssektion. Arbetsmarknadsfrågor, t ex
hur utländska veterinärers kompetens
kan tillvaratas, samt marknadsföring av
”leg vet” intresserar Lotta mycket.

LOTTA TERNSTRÖM HOFVERBERG, 
32, veterinär 2008, bor i Uppsala. Hon
har under senare tid gjort sig känd som
behörighetsexperten nummer ett. Lotta
är förutom veterinär även jurist. Hon
reser land och rike runt för att föreläsa
och svara på frågor om den lag som
numera reglerar all djurhälsopersonal.
Självklart kan hon även en hel del om
andra områden som regleras av lagar, 

för ordningar och föreskrifter. Hennes
hjärte fråga är att arbeta för ett funge -
rande system för samarbete mellan olika
yrkes kategorier och fastställande av yrkes-
roller inom djurens hälso- och sjukvård.
Lotta är med i smådjurssektionens norm-
grupp.

MARJA TULLBERG, 38, veterinär 2008,
bor i Uppsala. Marja är hästinriktad och
innan hon började sitt nuvarande jobb
som verksamhetsledare för KTC, kliniskt
träningscentrum på SLU, har hon bland
annat arbetat två år på ambulatorisk 
häst klinik i USA. Det är lätt att gissa att
Marja är intresserad av utbildningsfrågor
då de utgör en stor del av hennes tillvaro.
Marja vill att veterinärförbundet och
SLU ska ha en nära dialog om veterinär -
utbildningen och hur den ska se ut för
att morgondagens veterinärer ska klara

av att möta de nya krav som den alltmer
avancerade veterinärvården medför.

PER JONSSON, 66, veterinär 1976, bor
mitt i Nyköping. Per ställer upp för
omval som ordförande i Sveriges Veteri-
närmedicinska Sällskap (ordföranden i
SVS är automatiskt ledamot i förbunds-
styrelsen). Sedan 1999 är Per länsveteri-
när i Södermanland. Han har ett långt
yrkesliv bakom sig och erfarenhet från
flera verksamhetsområden inom veteri-
närmedicinen. Förutom flera olika
tjänster på SLU har han till exempel
varit professor vid den norska veterinär-
högskolan och han har arbetat inom
läkemedelsindustrin. Veterinärmedicinsk
mikrobiologi är ett område som för-
knippas med Per. 

Per Jonsson har varit ordförande i
SVS sedan 2006 och i en intervju då
sade han att en viktig fråga är att ”ta 

➤

Marja Tullberg

Lotta Ternström Hofverberg
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initiativ i frågor som rör fortbildning
och i samarbete med sektionerna arran-
gera kursverksamhet”. Det här är rykande
aktu ellt gällande gris och nöt där dans-
karna håller på att ta över de svenska
veterinärernas fortbildning. En annan
aktuell fråga är det initiativärende som
pågår gällande specialistutbildning inom
veterinär folkhälsa.

Det finns alltså en hel del att göra
utöver de ”ordinarie” stora uppgifterna
som arbetet med kollegiet och den årliga
Veterinärkongressen. 

Per har under alla år arbetat med SVS
på fritiden. Som nybliven pensionär
kommer han nu att trappa ner på sitt läns-
veterinärjobb och lägga mer tid på SVS.

Du kan träffa de nominerade på Sveriges
Veterinärförbunds årsmöte som hålls 
på Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6,
Uppsala, 9 november 2011 klockan
17.00–19.00.

Per Jonsson

Valet påbörjas fredag 11 november
och pågår t o m fredag 25 november.

SVT 13-11 Final:SVT mall  11-10-10  06.56  Sida 41



42 N U M M E R  13 • 2011 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

NAMN: Magnus Algotsson
BOR: Ljungbyholm
FÖDELSEÅR: 1964
VETERINÄREXAMEN: 1993
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Officiell veterinär vid Livsmedelsverket,
kurslärare i djurskydd och farmakologi
på Linnéuniversitetet.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Vikarie inom DV fram till omorganisa-
tionen, besiktningsveterinär i två år,
distriktsveterinär i fjorton år, stuteri -
veterinär under tre år och laboratorie -
veterinär i fyra år.

NAMN: Madeleine Beckman
BOR: Falkenberg
FÖDELSEÅR: 1956
VETERINÄREXAMEN: 1982
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Länsveterinär, Länsstyrelsen i Hallands
län.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Chefveterinär vid Hallands Husdjur
Ekonomiska förening, djurhälsoveteri-
när och regionchef vid Skara Semin,
besiktningsveterinär KS93 i Sävsjö, 
stationsveterinär Avelspoolens galt -
station, diverse vikariat som distrikts -
veterinär 1982–1984 samt jourtjänst 
som privat praktiserande stordjur 
2007–2010.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Tidigare suppleant i SVS Husdjurs -
sektion.

NAMN: Hans Bernhardsson
BOR: Norrtälje
FÖDELSEÅR: 1957     
VETERINÄREXAMEN: 1989     
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Distriktsveterinär, banveterinär.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Privatpraktiserande, husdjursveterinär,
Svenska hushållningssällskapet.  

NAMN: Line Björkman Rosvall
BOR: Åkers Styckebruk 

FÖDELSEÅR: 1972
VETERINÄREXAMEN: 2000
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Mammaledig, vikariat på Veterinären 
i Stallarholmen.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
2007–2011 Strängnäs Djurklinik,
2001–2007 Distriktsveterinärerna i 
Eskilstuna, 2000–2001 Universitets-
djursjukhuset, smådjur.

NAMN: Anne Brunberg
BOR: Skultuna
FÖDELSEÅR: 1956
VETERINÄREXAMEN: 1984
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Privatpraktiserande, framför allt mjölk-
kor.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
1984–1998 anställd vid husdjurs före-
ning, 1998–2009 arbetade vid Hallsta-
hammars veterinärstation, akutsjukvård
framför allt stordjur – nöt, häst, svin.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelse  ledamot (sekreterare och kassör)
i FVF.

NAMN: Karolina Dahlkvist
BOR: Ljungsbro
FÖDELSEÅR: 1970
VETERINÄREXAMEN: 1994, specialistkom-
petens i hästens sjukdomar 2006.
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Klinikchef vid ATG Hästklinikerna 
i Mantorp.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Vikariat som distriktsveterinär 1994–
1998, lärare på naturbruksgymnasium
1998–2000, distriktsveterinär i Flyinge
2000–2001 och utbildningsveterinär
ATG Hästklinikerna 2001 samt klinik -
veterinär ATG Hästklinikerna i 
Mantorp 2005.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Vald till representantskapsmötet AVF
2006–2011, fackligt ombud för ATG
Häst klinikernas veterinärer sedan 
2004 samt ordförande i den lokala 

akade mikerföreningen inom ATG 
Häst klinikerna sedan 2009.

NAMN: Karin Danielsson
BOR: Ekerö
FÖDELSEÅR: 1979
VETERINÄREXAMEN: 2010
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Egen företagare.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär Rimbo/Vårsta samt
Södra Djursjukhuset.

NAMN: Barbara Dyall
BOR: Kolbäck
FÖDELSEÅR: 1969
VETERINÄREXAMEN: 1997
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Regiondjursjukhuset Strömsholm.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Privat och statligt anställd med blandad
praktik.

NAMN: Eleonor Fredler
BOR: Stockholm
FÖDELSEÅR: 1967
VETERINÄREXAMEN: 1998
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Klinikveterinär på Södra Djursjukhuset
sedan 2001.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinärvikarie 1999–2001.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Suppleant i AVF sedan 2008–2009 och
vice sekreterare sedan 2009.

NAMN: Kajsa Gustavsson
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1953
VETERINÄREXAMEN: 1986, specialistkom-
petens i livsmedelshygien 2004.
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Sedan 1997 veterinärinspektör vid 
Livsmedelsverket.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Laboratorieveterinär vid bakteriologen
SVA 1987–1988, forskningsassistent
vid parasitologen SLU 1989–1990,

Kandidater till fullmäktige
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vikariat som DV och BV 1990–1994,
besiktningsveterinär vid slakteriet i
Upp sala 1994–1997 samt universitets -
adjunkt BVF vid avdelningen för 
bakteriologi och livsmedelssäkerhet
SLU 2008–2009. 
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelse ledamot i AVF, ingår i valbered-
ningen i SVS sektion för veterinär folk-
hälsa.

NAMN: Sophie Gäfvert 
BOR: Hölö
FÖDELSEÅR: 1970
VETERINÄREXAMEN: 1995 
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Klinikveterinär vid Södra Djursjuk-
huset och vid Svenska Kennelklubben
(SKK).
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Vid institutionen för husdjursgenetik,
klinikveterinär vid Veterinärfakulteten

samt klinikveterinär vid Norsholms
Djursjukhus. 

NAMN: Ole Martin Hegrestad
BOR: Älmestad
FÖDELSEÅR: 1974
VETERINÄREXAMEN: 1999
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Privatpraktiserande stordjursveterinär.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinärerna, nöthälsoveteri-
när på fd Södra Älvsborgs Husdjur
(Rådgivarna) samt nöthälsoveterinär på
Svenska Djurhälsovården AB.

NAMN: Carl Hård af Segerstad
BOR: Sigtuna
FÖDELSEÅR: 1948
VETERINÄREXAMEN: 1977 
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Laborator, enhetschef, SVA, Uppsala
sedan 1999.

TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Smådjurskliniker 1978–1981, forsk-
nings studerande USA 1982–1986,
PhD 1986, diverse vikariat 1987, 
universitetsadjunkt vid patologen SLU
1987–1995, bitr statsveterinär Vilt -
avdelningen SVA 1995–1999.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Ledamot av valberedningen och 
fullmäktigeledamot sedan 1997. 
Styrelseledamot i FVVI 1996–1999.
Styrelseledamot i SACO-föreningen 
V-fak i början/mitten av 1990-talet.

NAMN: Ann-Sofi Ivarsson
BOR: Frövi
FÖDELSEÅR: 1965
VETERINÄREXAMEN: 2007
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Egen företagare sedan 2009, driver
Frövi Veterinärpraktik AB.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:

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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Vikariat på distriktsveterinärstation
Bergslagen i Lindesberg. 2006–2008.

NAMN: Veronica Janson
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1974
VETERINÄREXAMEN: 2002 
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Forskare och laboratorieveterinär, 
Enhet för patologi och viltsjukdomar,
SVA sedan 2009.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinärvikarie 2002 samt 
enstaka korta perioder därefter. (Dokto-
rand & post doc i icke-veterinärt ämne
2003–2009, Umeå universitet).
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelse ledamot i Försöksdjurssektionen.

NAMN: Gunnar Johansson
BOR: Ödeshög
FÖDELSEÅR: 1965
VETERINÄREXAMEN: 1991

NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Djurhälsoveterinär vid Svenska Djur -
hälsovården och djuromsorgskonsult 
i egen regi sedan 2002.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Diverse vikariat 1991–1993, djurhälso-
veterinär vid Svenska Djurhälsovården i
Uppsala 1993–1999, djuromsorgsan-
svarig inom Swedish Meats 2000–2001, 
tf länsveterinär vid Länsstyrelsen i
Södermanland juli 2002, ingick i
Djurtransportut redningens expertgrupp
2000–2002, Näringspolitisk expert vid
LRF i Stockholm jan–aug 2005. 
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelsemedlem i SVS Husdjurssektion
1998–1999.

NAMN: Shwan Kareem
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1979
VETERINÄREXAMEN: 2001 i Kurdistan/Irak
och svensk veterinärlegitimation 2008.

NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Officiell veterinär på Kontrollavdel-
ning, Livsmedelsverket.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Supervisor på Food and Agricultural
Organisation (FAO/UN), Irak, 2003
samt produktionsansvarig på Sulaimany
Poultry Company Kurdistan/Irak.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Suppleant i AVF och huvudskyddsom-
bud för Officiella veterinärer på fältet
2010. Biträdande huvudskyddsombud
2011.

NAMN: Lars-Gösta Larsson
BOR: Lyckeby
FÖDELSEÅR: 1954
VETERINÄREXAMEN: 1980, specialistkom-
petens i nötkreaturens sjukdomar 2007.
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Distriktsveterinärerna i Karlskrona
sedan 1984.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:

➤
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➤

Diverse vikariat på slakterier i Syd -
sverige samt Djurkliniken Dynan i
Lund (nu Lundabygdens djursjukhus). 
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Suttit med i SVFs valberedning 1997–
2005, verksam i DVFs valberedning
under många år på 1990-talet och 
suppleant och leda mot i DVFs styrelse
2005–2010 och sedan 2010 föreningens
ordförande.

NAMN: Björn Lindevall
BOR: Linköping
FÖDELSEÅR: 1963
VETERINÄREXAMEN: 2009
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Klinikveterinär och VD/Ägare, 
Valla Djurklinik Linköping.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelse ledamot i FVF 2006–2009.

NAMN: Tone Lindvåg
BOR: Växjö samt Stockholm

FÖDELSEÅR: 1959
VETERINÄREXAMEN: 1985
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Gränskontrollveterinär för Livsmedels-
verket i Stockholms frihamn under
2011.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Besiktningsveterinär, biträdande länsve-
terinär vid Länsstyrelsen i Kronobergs
län (f n  tjänstledig).
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
sekreterare i AVF, tidigare sekreterare
och kassör i dåvarande BVF.

NAMN: Helen Loor
BOR: Jönköping
FÖDELSEÅR: 1966
VETERINÄREXAMEN: 1997
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Veterinärinspektör på Jordbruksverket
sedan maj 2006.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Verksam på Gotland mellan 1997 

och 2003 som distriktsveterinär, 
privatpraktiserande stordjursveterinär,
vikarierande länsveterinär och djur-
hälsoveterinär vid Gotlands Husdjur. 
Mellan 2003 och 2006 gränskontroll -
veterinär för Livs medelsverket och 
Jordbruksverket i Göteborgs hamn/
Landvetters flygplats. 

NAMN: Toril Melangen
BOR: Västerhaninge
FÖDELSEÅR: 1955
VETERINÄREXAMEN: 1993
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Distriktsveterinär SJV.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Diverse vikariat som distriktsveterinär,
smådjurs veterinär, slakteri- och biträ-
dande länsveterinär i Stockholms län.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Tidigare styrelseledamot i DVF, supp -
leant 2007, sekreterare 2009–2010.
Ledamot i fullmäktige från 2010. 

Masterkurser i 

Companion Animal Clinical Science
– Et tilbud om målrettet efteruddannelse for dyrlæger i smådyrspraksis

Styrk dine færdigheder og kompetencer i klinisk smådyrspraksis med et  
universitetsbaseret efteruddannelsesforløb

Masterkurserne i Companion Animal Clinical Science er kendetegnet ved: 
• At udgøre et fleksibelt og modulbaseret efteruddannelsesuddannelsesforløb for dyrlæger 
• At give mulighed for specialisering inden for en række fagområder
• At være baseret på en problemorienteret og praksisrelateret medicinsk/klinisk læringstilgang
• At være den eneste ECTS meriterende efteruddannelse for smådyrspraktiserende dyrlæger i Danmark
• Primært at henvende sig til fagdyrlæger inden for hund og kat, der ønsker at specialisere sig
•  At godkendte fagdyrlæger kan gennemføre tre moduler og et masterprojekt som fleksibelt forløb  

– og derved opnå at blive master på 2 år. Mastertitlen afspejler det forløb, man vælger.

Masterkurserne i Companion Animal Clinical Science er et efteruddannelsestilbud inden for en række  
specialiseringer på smådyrsområdet: • Veterinary Surgery • Diagnostic Imaging • Clinical Pathology  
• Cardiology • Oncology • Internal Medicine • Neurology

Læs mere om masterkursernes indhold, struktur, tidsplan, priser og ansøgningskriterier på
www.imhs.life.ku.dk/For-dyrlaeger/Efteruddannelse/Masteruddannelse

Master kurserne i Companion Animal Clinical Science er et samarbejde mellem KU LIFE, IMHS og 
Den Danske Dyrlægeforening.

Ansøgningsfrist:  
Snarest
Opstart: Mandag den  
21. november 2011.

d e t  b i ov i d e n s k a b e l i g e  fa k u lt e t
 f o r  f ø d e va r e r ,  v e t e r i n æ r m e d i c i n  o g  n a t u r r e s s o u r c e r
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
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NAMN: Maria Nöremark 
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1973
VETERINÄREXAMEN: 1998
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
SVA, Enhet för sjukdomskontroll och
smittskydd, Sektionen för epizootologi,
sedan 2002.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Vikarierat på distrikt, två år som veteri-
närinspektör på SJV på dåvarande Smitt-
skyddsenheten, doktorand på SVA och
SLU under fyra år, disputerade 2010. 
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Beredningsutskottet 2011, fullmäktige-
delegat 2010–2011. 

NAMN: Kristina Olsson
BOR: Kalix
FÖDELSEÅR: 1966
VETERINÄREXAMEN: 1990
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Distriktsveterinär.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Har varit ledamot i DVFs styrelse samt
varit skyddsombud för Norrbottens län
och huvudskyddsombud för DVF. 

NAMN: Lotta Persson
BOR: Gotlands Tofta
FÖDELSEÅR: 1950
VETERINÄREXAMEN: 1992
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Distriktsveterinär på Gotland.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär, veterinärinspektör på
Livsmedelsverket, SVA-epizootologen,
klinikveterinär på Albano, länsveterinär
på Gotland. 

NAMN: Anestis Simeonidis
BOR: Haninge
FÖDELSEÅR: 1971
VETERINÄREXAMEN: 2000, specialist -
kompetens i hundens och kattens 
sjukdomar, auktoriserad ögonlysare.
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Jobbar på Bagarmossens Regiondjur-
sjukhus. Facklig representant, personal-
representant i styrelsen.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Jobbat som klinikveterinär på två
mindre djurkliniker för drygt åtta år
sedan. 

NAMN: Titti Sjödahl-Essén
BOR: Stockholm
FÖDELSEÅR: 1956
VETERINÄREXAMEN: 1986, specialistkompe-
tens i hundens och kattens sjukdomar
2000, specialist i oftalmologi 2008.
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Klinikveterinär Stockholms Region-
djursjukhus, Albano sedan 1998.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Djursjukhuset i Jönköping 1986–1987,
Trångsunds Veterinärklinik 1988–1989,
Stockholms Djurklinik 1990–1998.

NAMN: Ylva Sjöström
BOR: Göteborg
FÖDELSEÅR: 1970
VETERINÄREXAMEN: 1996, specialistkom-
petens i sjukdomar hos hund och katt
2010.
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Klinikveterinär på Blå Stjärnans Djur-
sjukhus i Göteborg sedan 2004.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Klinikveterinär på Smådjursakuten i
Göteborg 1997–2004. 

NAMN: Susanna Sternberg Lewerin
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1964
VETERINÄREXAMEN: 1991
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Lektor i epizootologi och smittskydd
vid institutionen för biomedicin och 
veterinär folkhälsa, SLU.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Två års arbete som distriktsveterinär,
därefter doktorand på bakteriologen,
SLU samt deltidsarbete med den svenska
utredningen om antimikrobiella foder-
tillsatser, efter disputationen jobb på
SVA, biträdande statsepizootolog där
2006–juni 2011.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Ordförande i FVVI i mitten av 1990-
talet, ledamot i förbundsstyrelsen
2001–2004. Har även varit fullmäk -
tigeledamot och ledamot av valbered-
ningen. 

NAMN: Margareta Tervell
BOR: Skoghall
FÖDELSEÅR: 1950
VETERINÄREXAMEN: 1975
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Smådjurspraktiker, anställd vid Sol -

stadens smådjursklinik samt egen före-
tagare/konsult.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Smådjurspraktiker i Torsby och hand-
läggare på Jordbruksverket bland annat.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Ledamot i AVF och deltagit i AVFs
representantskapsmöten. 

NAMN: Lillemor Wodmar
BOR: Vendelsö
FÖDELSEÅR: 1951
VETERINÄREXAMEN: 1985
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Generalsekreterare för Svenska Djur-
skyddsföreningen (SDF) under 2011
(tjänstledig från SLV där jag arbetar
som gränsveterinär i Stockholm).
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Generalsekreterare för SDF 30 % under
2009–2010 och 100 % under 2011,
länsveterinär i Stockholm 2007 (vika -
riat), gränsveterinär vid SLV Stockholm
2001–2010, samordnare på enheten för
Internationell Handel vid SLV 1998–
2000, gränsveterinär vid Arlanda Jord-
bruksverket 1997, privatpraktiserande
klinikveterinär vid Årstakliniken 1995–
1997, stads veterinär i Stockholm
1989–1996, diverse kvack 1987–1988,
forsknings projekt häst 1986 samt vika-
riat häst medicin. Har också  suttit i
SACO-föreningarnas styrelse både vid
Miljöförvaltningen i Stockholm och
SLV.

NAMN: Malin Åberg
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1976
VETERINÄREXAMEN: 2006
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Doktorand och adjunkt på deltid på
SLU i Uppsala.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär framför allt i Skåne.
Adjunkt på idisslarmedicin SLU.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Utbildningsansvarig i Husdjurssektio-
nen sedan 2010.

➤

Skriv gärna insändare och debatt -
inlägg till Svensk Veterinärtidning,
men skriv inte för långt – max 6 000
tecken inkl blankslag.
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Fortsatt program för ute-
gångsdjur utan ligghall

❘❙❚ Djurägare med nötkreatur kan för
andra vintersäsongen i rad vara med i
kontrollprogrammet ”Utegångsdjur utan
ligghall, nötkreatur”, rapporterade tid-
ningen ATL den 28 september .

Initiativet till kontrollprogrammet togs
av Sveriges Nötköttsproducenter i sam-
band med rättsfallet med KC Ranch som
stred för sin rätt att hålla utegångsdjur
utan ligghall. Den dåvarande Djurskydds-
myndigheten fick i uppdrag att undersöka
förhållandena vid utedrift utan ligghall
och programmet startades förra året. De
djurägare som uppfyller kraven för anslut-
ning till kontrollprogrammet kan få hålla
nötkreatur ute i vintertid utan tillgång till
ligghall.

Kraven som ställs handlar om att före-
tagen som söker ska ha tillräcklig kunskap
och erfarenhet från driftsformen samt att
djuren är lämpliga liksom gårdens förut-
sättningar. Djurhållningen måste vara väl -
planerad så att det inte sker någon betäck-
ning som gör att kor kalvar under den
kallaste perioden.

Förra året ansökte 28 besättningar 
om att få vara med i programmet och 
25 an togs. Sveriges Nötköttsproducenter
ansvarar för kontrollprogrammet som
genomförs av Svenska Djurhälsovården. ■

Dödlighet hos grönfinkar
ökar igen
❘❙❚ Sedan sensommaren 2011 har grönfin-
kar främst i mellersta delarna av Sverige
åter drabbats i större omfattning av triko-
monasinfektion, eller gulknopp som den
dödliga sjukdomen också kallas.

– Vi har fått in flera rapporter om ett
ökat antal sjuka och döda grönfinkar från

personer som matar fåglar året om, för-
klarar Erik Ågren, veterinär vid SVA. När
SVA obducerat fåglarna visar de sig ha 
trikomonasparasiter.

Forskare i Storbritannien har visat att
grönfinkspopulationerna minskat kraftigt
efter att sjukdomen först påvisades där år
2005. Samma tendens finns även i Sverige,
Norge och Finland, där sjukdomen sågs
först sommaren 2008. Forskningen har
också visat att parasiterna i de olika län-
derna är av samma variant.

– Smittan, som sprids via infekterat
foder och vatten, verkar ha brett ut sig
från England till Norden och sedan vidare
till kontinenten under 2009, säger Erik
Ågren. Han rekommenderar att fågelmat-
ningen avbryts under tre veckor för att
stoppa smittspridning, eftersom både
sjuka och friska fåglar samlas vid foder-
automaterna.

Källa: pressmeddelande från SVA den 
27 september. ■

Förpackning

L  Ä   K   E   M  E   D  E   L

Effektiva och säkra avmaskningsmedel 
innehållande ivermectin till låga priser!

Förpackning

50 ml

250 ml

500 ml

6 x 250 ml

486

227

738 

2318 

Pris

Priser och förpackningar:
Cirkapriser 2011-10-03 (kr).

Pasta oral,  
18,7 mg/g

Förpackning

1 x 7,49

2 x 7,49 

10 x 

5 x 10 x

172 ( 86/st )

108

544 (54/st)

1762 (35/st )

Pris

Oral lösning, 
0,8 mg/ml

1L

2,5L
256

534

Pris

Pour-On lösning, 
5 mg/ml

Injektionslösning,
10 mg/ml

Förpackning

250 ml

1L

2,5L

665

225

1379

Pris

Jämför gärna priset innan Du skriver ut avmaskningsmedel. 
Det lönar sig!

Senaste uppdat. av SPC:2007-01-18
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Senaste uppdat. av SPC:2006-12-08

Senaste uppdat. av SPC:2009-11-02

Senaste uppdat. av SPC:2009-11-02

HÄST NÖT, SVIN OCH REN NÖTKREATUR FÅR

❘ ❙ ❚   noterat
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❘❙❚ FVF informerar

Arbetsrätt och sociala medier

Ibland kan
information
som läggs ut

av anställda via de sociala medierna
på internet orsaka skada för företag
och organisationer. Företagarna
rekommenderar därför att arbets -
givare tar fram en policy för hur
medarbetare på ett företag ska
agera och verka inom de sociala
medierna.

Jag blir gång på gång påmind om vilka
fina affärsmöjligheter som faktiskt
erbjuds genom de sociala medierna.
Affärsnätverk, varumärkesbyggande och
marknadsföringskanaler är tillgängliga
efter bara några knapptryck på tangent-
bordet. Jag tänker på exempelvis Face-
book, Twitter och Youtube. 

Kommunikation över internet kan
emellertid också innebära vissa risker för
företag. Det som skrivs kan läsas av
många och ibland få oönskad spridning
som i praktiken är omöjlig att stoppa.
Det finns exempel på hur medarbetares
agerande inom de sociala medierna har

lett till stor skada för företag och organi-
sationer. Exempel finns också på anställda
som blivit uppsagda eller avskedade efter
att ha använt sociala medier på ett sätt
som inneburit att de brutit mot den i
alla anställningsavtal ”tyst reglerade”
lojalitetsplikten.

Mot bakgrund av den erfarenhet som
finns är mitt råd att man som arbets -
givare bör överväga att arbeta fram en
policy för hur medarbetare på ett företag

ska agera och verka inom de sociala
medierna. Lite ordning och reda skadar
inte. Policyn ska bland annat beröra för-
hållningssättet till yttrandefrihet och
arbetstagarens lojalitetsplikt, skydd för
företagshemligheter, respekt för upphovs-
rätt, användning av sociala medier på
arbetstid etc.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning,
Stockholm

Kommunikation via sociala medier kan erbjuda fina affärsmöjligheter men också skada  
företaget om det används på fel sätt. 

Ny kunskapssajt sätter 
hästen i centrum 

❘❙❚ Den 21 september lanserades webb-
portalen HästSverige, www.hastsverige.se,
som ska leverera aktuell och korrekt kun-
skap om hästen, på flera olika nivåer.
Satsningen är ett initiativ från SLU, SVA,

Hästnäringens Nationella Stiftelse, Stiftel-
sen Hästforskning, LRF och Agria Djurför-
säkring.

– Att inhämta kunskap om hästen tar
lång tid. Det kan ibland vara svårt att vär-
dera informationen. Vad är sant och vad
är humbug? En viktig målsättning med
HästSverige är att aktiva på olika nivåer
ska kunna lita på det som webbportalen
presenterar. Dessutom får man tillgång till
senaste vetenskapliga rön, säger Göran

Dalin, SLU, en av initiativtagarna till sats-
ningen.

– Vi ser ett stort behov av att på ett
enkelt sätt förmedla mer kunskap och
forskningsinformation till alla som håller
på med häst. Ökade kunskaper leder 
med stor säkerhet bland annat till ökad
hästvälfärd, minskade kostnader för häst -
ägarna och säkrare hästhantering, säger
Stefan Johanson, vd för Hästnäringens
Nationella Stiftelse. ■

❘ ❙❚   noterat
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Veterinär Jonas J Wensman, Institu-
tionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, SLU, försvarade
fredagen den 23 september sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln ”Borna
disease virus and its hosts. Studies
on virus-host interactions and virus
detection”. Opponent var professor
Hans Lutz, Universität Zürich,
Schwiez.

Vingelsjuka hos katt är en neurologisk
sjukdom som karakteriseras av vinglig
gång och beteendeförändringar. Denna
sjukdom orsakas av ett virus, bornavirus,
som ger en persistent infektion av celler i
centrala nervsystemet. Bornavirusinfek -
tioner har varit kända sedan början av
1900-talet hos häst och får i Central -
europa, men det var först i mitten av
1990-talet som det upptäcktes att vingel -
sjuka hos katt, beskriven första gången i
början av 1970-talet, orsakas av borna -
virus. Däremot har det hittills varit svårt
att ställa diagnosen vingelsjuka eller felin
bornasjuka hos levande katter.

Målet med avhandlingen var att
utveckla nya metoder för att påvisa
virus, i syfte att förbättra den nuvarande
diagnostiken. Ett annat mål var att öka
kunskapen om interaktioner mellan
virus och värd, för att bättre förstå hur
sjukdom hos djur infekterade med bor-
na virus uppkommer. Det senare gjordes
med molekylära tekniker där virusprotei -
nerna studerades, särskilt med avseende
på hur de binder till värdens proteiner
och därmed påverkar deras normala
funktion.

I den första studien utvecklades en
molekylärdiagnostisk metod för påvi-
sande av virusnukleinsyra. Denna metod
är mycket känslig, eftersom endast tio
kopior av virusets arvsmassa kunde
detekteras. Dessutom är metoden bred 
i sin detektionsförmåga eftersom den
kunde påvisa olika referensstammar av
bornavirus, liksom virus från katter med
vingelsjuka.

I nästa studie utvärderades denna
metod, men även en serologisk metod
för påvisande av antikroppsförekomst i
blodserum, för att bekräfta bornavirus-
infektion hos katter med vingelsjuka.
Det visade sig att antikroppar i serum 
är en mycket bra och säker hjälp vid 

diagnostik av vingelsjuka.
81 procent av katterna med
kliniska symtom på vingel -
sjuka hade antikroppar,
jämfört med endast 16
procent hos en referens-
grupp av katter utan dessa
symtom.

I den tredje studien
användes en ny metod
(närhetsligering) för att se
interaktioner mellan viru-
sets protein och värd orga -
nismens protein. Sådana
interaktioner kunde ses i
experimentellt infekterade
celler, men även för första
gången i en experimentellt
infekterad råtta och i en
häst med bornasjuka. San-
nolikt orsakar dessa inter-
aktioner störningar hos
värd djurets normala funk-
tioner, vilket under lättar
för viruset att etablera en
långvarig infektion och
gömma sig för immunsva-
ret. En del i detta immun-

svar är interferoner (IFN), av vilka 
IFN-γ är särskilt viktig för att minska
mängden virus i hjärnan. 

I den sista studien studerades uttrycket
av IFN-γ hos katter med vingelsjuka.
Det visade sig att detta uttryck är kraftigt
vid vingelsjuka och kraftigast hos katter
med milda kliniska symtom. Denna
grupp av katter har också de allvarligaste
sjukliga förändringarna i hjärnan. 

Sammantaget pekar resultaten mot
att bornavirus kan ha en mer direkt på -
verkan i utvecklingen av de symtom som
ses vid vingelsjuka än vad man tidigare
trott. Fler framtida studier behövs för att
klargöra hur denna mystiska sjukdom
sprids och om den kan behandlas.  ■

Virusdiagnostik vid vingelsjuka
hos katt

disputationer

Katt med vingelsjuka. Avhandlingen visar att antikroppar
i serum är en mycket bra och säker hjälp vid diagnostik
av vingelsjuka. 
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MSc i biologi Izabella Baranowska
Körberg, institutionen för husdjurs-
genetik, SLU, försvarade den 28
september sin avhandling för filo- 
sofie doktorsexamen med titeln
”Mapping trait genes in dogs.
Using the dog as a model orga-
nism”. Opponent var professor
Aarno Palotie, Wellcome Trust
Sanger Institute, Cambridge, 
Storbritannien.

Hundar är bra modelldjur för forskning
om sjukdomar som också drabbar män-
niskor. På senare tid har hundens poten-
tial som modelldjur nyttjats för att påvisa
genetiska förändringar som orsakar sjuk-

dom. En förutsättning för dessa studier
är att hundens arvsmassa har kartlagts
och den genetiska strukturens variation
har definierats. Man har också utvecklat
en omfattande uppsättning av genetiska
markörer som används för att söka efter
genförändringar i arvsmassan.

Izabella Baranowska Körberg har i sitt
avhandlingsarbete använt dessa verktyg 
i studier av egenskaper och genetiska
sjukdomar hos hundar och har använt
en ny kartläggningsmetod för gener.
Hon kunde påvisa att den så kallade
MITF-genen orsakar vit pälsfärg hos
hundar genom en tvåstegsprincip. Av -
vikande pigmentering och dövhet hos
mus och människa har tidigare förknip-

pats med denna gen. Hörselnedsättning
och dövhet förekommer i större uträck-
ning även hos hundar med vit pälsfärg.

Påföljande studier visade att under-
sökningsprincipen även är effektiv för
att kartlägga egenskaper och sjukdomar
som är polygena, dvs som orsakas av flera
gener i samverkan med miljöfaktorer.

Izabella Baranowska Körberg beskri-
ver dessutom en av de första mitokond-
riella sjukdomarna hos hund. Sensorisk
ataktisk neuropati (SAN) är en neurolo-
gisk sjukdom som drabbar hundar av
rasen golden retriever. Det visade sig att
SAN orsakas av en mutation i den mito-
kondriella arvsmassan. Ett genetiskt test
som möjliggör att SAN kan avlas bort
från golden retriver-rasen har nu utveck-
lats.  ■

Genetik för bättre hund- och
folkhälsa

disputationer

ÅRSMÖTE 2011
Den 9 november, kl 17–19 i Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6, Uppsala

Sveriges Veterinärförbunds medlemmar kallas till årsmöte som går av stapeln i Uppsala 
direkt före Veterinärkongressens ”get together-party” och bara ca 100 m därifrån.

Nu ska veterinärförbundet få en ny ordförande igen.
Kom och träffa och fråga ut den nominerade kandidaten.

PRESENTATION OCH UTFRÅGNING AV
ny ordförandekandidat till förbundsstyrelsen, övriga kandidater till förbundsstyrelsen 

och ordförandekandidat till Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.

KUNGÖRELSE AV
kandidaterna till fullmäktigevalet.

VAL AV VALBEREDNING

PARENTATION

Välkomna! Förbundsstyrelsen
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❘❙❚ debatt

Regeringen har sig-
nalerat ett abrupt
avskaffande av 
det statliga stödet

till den svenska häst-
forskningen från nästa år, fram -
håller följande debattörer. Ett sådant
beslut skulle drabba många delar 
av landets hästnäring, menar för -
fattarna.

Från 2012 ser regeringen ut att i ett slag
avskaffa hela det statliga stödet till den
svenska hästforskningen. Det skulle i så
fall ske stick i stäv med uttalade ambi-
tioner från såväl landsbygdsminister
Eskil Erlandsson som socialminister
Göran Hägglund. 

Det statliga stödet är idag nio miljoner
kronor, en droppe i det statsfinan siella
havet, men över hälften av hästforsk -
ningens totala resurser. Att låta bilan
falla över detta stöd skulle drabba forsk-
ningsområden som bland annat omfattar
hästens hälsa och djurskydd. Det vore
inte bara olyckligt, utan också mycket
märkligt eftersom det motverkar rege -
ringens höga ambitioner på djurskydds -
området och inom landsbygdsutveck-
ling. Än märkligare skulle detta framstå
mot bakgrund av landsbygdsminister
Eskil Erlandssons löfte att verka för mer,
inte mindre, resurser till hästforskning.

HÄSTTÄTT LAND
Antalet hästar har på fyra årtionden fem-
 dubblats i Sverige. Idag finns 360 000
hästar i vårt land, vilket gör oss till det
land i EU som har flest hästar per capita.
Svensk hästnäring ger upphov till en sam-
hällsekonomisk omsättning på tiotals
miljarder kronor per år. Det utbredda

intresset för hästar medför en stor efter-
frågan på varor och tjänster. Nya pro-
dukter, yrken och tjänster utvecklas hela
tiden och ger grund för ett allt större
småföretagande i framför allt tätortsnära
landsbygd men också i glesbygd. Den
stora tillväxten av antalet hästar i Sverige
har ökat efterfrågan på arbetskraft och
näringen skapar motsvarande nära 30 000
avlönade heltidsarbeten.

Att hästnäringen växt kraftigt är en
glädjande utveckling, men det ställer
också högre krav, inte minst inom djur-
skydd, ett prioriterat område där rege -
ringen också tillsatt en utredning. I takt
med att hästen blivit allt vanligare i vårt
moderna samhälle behövs mer kunskap
och mer forskning, inte mindre.

BRED HÄSTFORSKNING
Tidigare och pågående hästforskning
har gjort Sverige till ett föregångsland
vilket är viktigt inte minst för att värna
hästens välfärd och förhindra sjukdomar
och skador. Hästforskningen är bred och
omfattar även reproduktion och avel,
forskning om öppna landskap och bio-
logisk mångfald, liksom forskning med
koppling till arbetsmiljö, genusfrågor,
tillväxt och företagande. En viktig del
utgörs dessutom av forskning om anti -
biotikaresistens, ett område som enligt
socialminister Göran Hägglund är ”en
ödesfråga och sannolikt det största hotet
mot liv och hälsa som vår värld står inför
idag”.

Vi håller med såväl landsbygdsminis-

Rädda stödet till hästforskningen

Tidigare och pågående hästforskning har gjort Sverige till ett föregångsland i att värna
hästens välfärd och förhindra sjukdomar och skador. 
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tern som socialministern och utgår från
att deras uttalanden är allvarligt menade.
Det vore därför orimligt om regeringen
skulle genomföra drastiska förändringar
i rakt motsatt riktning. Att nu avskaffa
det statliga stödet till hästforskningen 
är helt enkelt så ogrundat att vi måste
ställa frågan om det verkligen är allians-
partiernas och regeringens avsikt? Vi är
beredda att tillsammans med regeringen
snabbt hitta en modell för att också för
framtiden säkra den samverkan mellan
näringen och staten som gjort svensk
hästnäring och hästforskning världsle-
dande.

MATS DENNINGER, 
ordförande ATG

CAMILLA HAGMAN, 
ordförande Ridskolan Strömsholm AB

ULF HÖRNBERG, 
ordförande Travskolan Wången AB

STEFAN JOHANSON, 
VD Hästnäringens Nationella Stiftelse

PETER KALLINGS, 
forskningschef Stiftelsen Hästforskning

ANDERS KÄLLSTRÖM, 
VD Lantbrukarnas Riksförbund

NIKLAS LINDGREN, 
VD Avelsföreningen för 

Svenska Varmblodiga Hästen
HANS LJUNGKVIST

ordförande Svensk Travsport
BIRGER LÖVGREN, 

VD Agria Djurförsäkring AB
GÖRAN MONTAN, 

ordförande Svenska Islandshäst-
förbundet

MIKE NOBERG, 
förbundsordförande Western Riders

Association of Sweden 
EVA PETTERSSON, 

VD Institutet för 
jordbruks- och miljöteknik

CARINA SJÖBERG, 
generalsekreterare 

Svenska Ridsportförbundet
MARIA SUNDIN, 

styrelseledamot 
Svenska Ponny avelsförbundet

KERSTIN SVENNERSTEN-SJAUNA, 
dekanus Fakulteten för veterinär -

medicin och husdjursvetenskap SLU
GUNNAR WERNER, 

VD Svensk Galopp
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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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Farm animal behaviour

Etologi, fysiologi, behov, djurskydd och
hälsa för ett antal djurspecies är ledord 
i veterinären och den tidigare Skarapro-
fessorn Ingvar Ekesbos senaste bok.
Olika djurslagsbundna kapitel tar upp
ämnen som domesticering och dess följ-
der och påverkan på djuret – medfött,
inlärt och socialt beteende. Fysiologiska
reaktioner vid olika yttre påverkningar
och följder av vår hantering och krav 
på djuren beskrivs för våra vanligaste
domesticerade däggdjur och fjäderfä,
hägnade hjort- och strutsdjur. Likaså 
ges beskrivningar och värderingar av
djurskydd och hälsa som följer av vår
hantering av de olika djurarterna.

Texten baseras på en bred genomgång

av egen och internationell forskning och
erfarenhet till vilken en riklig referenslista
finns. I de olika kapitlen återkommer
också samma rubriker, något som gör att

jämförelser mellan djurslagen kan göras.
Boken är också rikligt illustrerad, men
tyvärr bara i svart-vitt. Färgbilder hade
varit förskönande, men samtidigt natur-
ligtvis höjt priset. 

bokanmälan
❘ ❚ F A K T A

FARM ANIMAL BEHAVIOUR

– CHARACTERISTICS FOR ASSESSMENT

OF HEALTH AND WELFARE

FÖRFATTARE: Ingvar Ekesbo.

FÖRLAG: Cabi Publishing, Wallingford,
Storbritannien.

ANTAL SIDOR: 240 sidor med 85 illustra-
tioner i svart/vitt.

PRIS: 427 kronor inkl porto
(www.bokus.com)    

ISBN-NUMMER: 978-1-84593-770-6.
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Målgrupp för boken är i första hand
veterinärer och deras lärare, samt veteri-
närstudenter. Även för husdjursagrono-
mer är boken av stort värde. 

ALLT FINNS SAMLAT
Det som skiljer den här boken från
andra böcker inom samma ämnesom -
råden är att här finns allt samlat mellan
två pärmar (häftade). Många etologi-

läro böcker som behandlar våra husdjur
finns redan, men där saknas oftast en
djurskyddsbedömning och en bedöm-
ning av påverkan på djurhälsan av det
som beskrivs. Diskussioner kring djur-
skydd och hälsa i vår djurhållning har
blivit mer och mer aktuella. Här finns
de med. 

Sammanfattningsvis ser jag boken
som en intressant och bred up-to-date-

källa till kunskap om samband mellan
olika faktorer i djurhållningen och dess
följder för djuren. Men boken är också
en ren uppslagsbok att utnyttja när man
på ett eller annat sätt ska presentera en
kurs, ett föredrag eller ett arbete rörande
något av de berörda djurslagen. 

KALLE HAMMARBERG

leg veterinär, Hudiksvall

Första valpboken 
Att skaffa hundvalp är inte alltid så lätt,
särskilt om man inte haft hund tidigare.
Detta har hundinstruktören Monica
Hillman försökt råda bot på genom den
nyutkomna ”Första valpboken”.

Boken, som mer liknar ett innehålls-
rikt häfte, har som ambition att vara
enkel och pedagogisk. ”Det har länge
varit min dröm att skriva en bok om
valpträning, en bok som är så enkel att
alla som känner sig som nybörjare inom
hundträning kan ha glädje av den” skri-
ver författaren själv i förordet.

NYTÄNKANDE
Man får nog säga att Monica Hillman
lyckats med den föresatsen. I en nytän-
kande layout har många bilder kombine -
rats med lite text för att göra budskapen
så tydliga som möjligt. Boken innehåller

enkla tips om hur man på ett roligt sätt
genom lek och genom att förekomma
valpen lägger grunden för framtida trä-
ning. Den tar upp det mesta från val-
pens resa hem till att bli rumsren och
hur man lär in ord som ”hit” och ”nej”.
Boken uppges passa alla raser men även
den lite äldre hunden som behöver en
bättre vardagslydnad.

Hälsomässiga eller veterinärmedicinska
råd saknas helt, men det är heller inte
bokens avsikt att beskriva. Däremot
finns råd om hur man lär valpen att
acceptera öronundersökning, tandkon-
troll, tasshantering och kloklippning.
Nog så viktig träning för hunden inför
det första veterinärbesöket.

Med boken får man också en DVD
som innehåller tolv träningsfilmer. Fil-
merna är enligt författaren mer spontana

än redigerade, men ger ytterligare idéer
om hur interaktionen mellan valp och
djurägare går till.

BRA INSTRUKTIONSBOK
Från veterinärt håll har boken uppmärk-
sammats av flera smådjurskliniker,
bland annat Sävsjö Veterinärklinik som
delar ut den till nyblivna valpägare vid
vaccinering av tolvveckorsvalpar.

– Den ger handfasta råd i valpupp-
fostran och är lättillgänglig på grund av
sina många och tydliga bilder. Vi tycker
mycket om boken, säger Eva Wejdmark
som är administratör på kliniken.

Någon djuplodande lärobok i hund -
uppfostran är inte ”Första valpboken”,
men väl en praktiskt anpassad bruksan-
visning för basal valpträning. Som sådan
fungerar den utmärkt.

JOHAN BECK-FRIIS

bokanmälan

❘ ❚ F A K T A

FÖRSTA VALPBOKEN

FÖRFATTARE: Monica Hillman.

FÖRLAG: egen utgivning, 
www.hundenivardan.se

ANTAL SIDOR: 40 sidor, rikligt illustrerade
i färg + 12 instruktionsfilmer på medföl-
jande DVD.

PRIS: 139 kr + porto, rabatt vid köp av
över tio böcker.

Gör din litteratursökning på
www.svf.se

Som medlem i veterinärförbundet
har man möjlighet att utan någon
kostnad utföra litteratursökningar
på den internationella vetenskap -
liga databasen Pub Med. Logga
bara in på medlemsdelen av för-
bundets hemsida www.svf.se, och
tryck på rubriken ”Sökning på Pub
Med”. Större delen av den natur-
vetenskapliga världen ligger för
dina fötter, bara några tangent-
tryckningar bort.
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Anamnesen i kombination med den makroskopiska bil-
den, liksom den histologiska bilden, ger misstanke om
tuberkulos (TB). Tuberkulos av bovin och human typ på
alla djurslag är inkluderat i epizootilagen. Misstanke om
epizootisjukdom ska anmälas till både Jordbruksverket
och länsveterinär. Man kan dessutom alltid ringa SVAs
sektion för epizootologi för att diskutera eventuella miss-
tankar och för att få råd om vidare provtagning. Om en
epizootisjukdom misstänks måste denna först uteslutas
genom ytterligare undersökning och provtagning innan
fortsatt hantering av en slaktkropp kan ske.

Tänkbara differentialdiagnoser var kronisk nefrit orsa-
kad av andra agens än TB och neoplasi.

UTGÅNG OCH DIAGNOS
Obducerande veterinär meddelade Sektion för epizooto -
logi, SVA, om den histologiska bilden där tuberkulos inte
kunde uteslutas och SVA meddelade Jordbruksverket om
misstanken. 

Det formalinfixerade materialet färgades med special-
färgning för att detektera syrafasta stavar. Direktmikro-
skopi utfördes på en i efterhand inskickad färsk käklymf -
knuta. Inga syrafasta stavar kunde ses i något av preparaten.

Eftersom inget färskt material från njuren sparats
kunde bakterieodling inte utföras, det bedömdes inte 
relevant att odla från käklymfknutan då inga histologiska
förändringar påvisats i den. Den patologisk-anatomiska
diagnosen fastställdes till kronisk aktiv granulomatös
nefrit utan känt agens, tuberkulos kunde fortfarande inte
uteslutas. 

Slaktbesiktningen utgör idag den viktigaste delen av
Sveriges TB-övervakning, det är således av stor betydelse
att alla granulom provtas och skickas till SVA. För att
kunna utesluta att granulom är TB-orsakade krävs histo-
logi samt bakterieodling. 

För att ställa korrekt diagnos krävs färskt material
(skickas kylt). Om det finns tillräckligt med material
skickas färskt (kylt) samt fixerat material, det senare ger
möjlighet till en snabbare preliminär diagnos med hjälp av
histologi.

Med underlag av anamnesens uppgifter om utländsk
arbetskraft, misstänkt vanvård (med påföljande risk för
nedsatt immunförsvar) och det histologiska svaret togs
beslut om ytterligare utredning. Det bedömdes troligare
att den aktuella kon smittats i den ursprungliga besätt-
ningen och inte i den nya där hon bara vistats i fyra måna-
der, eftersom det tar lång tid för tuberkulösa granulom att

utvecklas. Av den ursprungliga besättningens djurbestånd
var 327 djur fortfarande i livet, nu spridda på ett flertal
besättningar. Beslut togs om tuberkulintestning av de 27
djur som inköpts från samma besättning som kon med
granulombildningarna. Tio av dessa 27 visade sig i tuber-
kulintest vara positiva för Mycobacterim avium. SVA kon-
staterade att kons förändringar troligen orsakats av M avium
och fallet avskrevs.

KORT OM TUBERKULOS
Tuberkulos är en kronisk sjukdom som kan drabba de flesta
däggdjur, inklusive människor, och orsakas av bakterier ur
Mycobacterium tuberculosis-komplexet såsom M bovis
(bovin tuberkulos) och M tuberculosis (human tuberkulos).
Sjukdomen karaktäriseras av granulombildning i lymf -
knutor och inre organ. M bovis och M tuberculosis är lång-
samväxande, syrafasta stavar. De är mycket tåliga för yttre
påverkan och den syrafasta egenskapen gör att just syra
inte fungerar som desinfektionsmedel. 

M avium (aviär mykobakterios) tillhör inte Mycobacte-
rium tuberculosis-komplexet utan Mycobacterim avium-
komplexet, en annan, åtskild, grupp av mykobakterier.
Den kan orsaka tuberkulosliknande sjukdom hos däggdjur
men har en annan epidemiologi med endast sporadiska
sjukdomsfall och då framför allt hos nedsatta individer.
Lesioner orsakade av M avium går inte att vare sig makro-
skopiskt eller mikroskopiskt skilja från bovin eller human
tuberkulos. Aviär mykobakterios är anmälnings pliktig vid
fynd hos fåglar men omfattas inte av epizootilagen.  

TBs långa inkubationstid och kroniska karaktär gör att
sjukdomen ofta sprids långsamt inom en population med
endast enstaka djur som uppvisar klinisk sjukdom eller
patologiska fynd. De ospecifika symtomen, inte sällan
endast kronisk avmagring, och kroniciteten gör diagnosen
svår att ställa kliniskt.

Granulomen lokaliseras till olika vävnader beroende på
infektionsvägen. Aerosolsmitta ger vanligen upphov till
primära förändringar i lungor och lunglymfknutor med
kronisk produktiv hosta som följd, medan oral smitta ger
förändringar i lymfoid vävnad i digestionskanalen inklu -
sive svalget (Figur 2). Beroende på lokalisationen utsöndras
sedan bakterier via utandningsluft, saliv, faeces, mjölk,
urin, flytningar från vagina och uterus eller via rupturerade
perifera lymfknutor. 

Det makroskopiska utseendet hos granulomen kan skilja
sig mellan djurslagen. Hos nöt, får och get ses kasseösa,
gulaktiga, ofta förkalkade granulombildningar i kroppens
organ eller lymfknutor (Figur 3). Häst får primärt inte

SVT 13-11 Final:SVT mall  11-10-10  06.58  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  13 • 2011 57

granulombildning utan en diffust utbredd kronisk inflam-
mation och osteomyelit i nackkotorna. Hos hjort före-
kommer även mer variga abscesser. 

Det finns många exempel på hur bovin tuberkulos har
etablerats i den vilda faunan och orsakat stora problem i
sjukdomskontrollen på tamdjurssidan, t ex grävling på
Irland och i Storbritannien, pungråtta på Nya Zeeland,
vildsvin i Italien och Spanien samt vild hjort i USA och
Spanien. 

För vidare beskrivning av TB och av differentialdiagno-
serna hänvisas till www.sva.se och www.epiwebb.se.

DIAGNOSTIK
Definitiv diagnos ställs genom bakterieodling. Odling
sker på specifika substrat. Det tar minst två veckor innan
positiv diagnos kan ställas och ytterligare två månader
innan växt kan avfärdas. Sannolik diagnos kan ställas vid
obduktion med påvisande av typiska makroskopiska och
mikroskopiska förändringar samt genom påvisande av
syrafasta stavar i direktutstryk från makroskopiska lesio-
ner. PCR-metoder för direkt påvisande av bakteriegenom
i organprover finns utvecklade, men de är i nuläget inte
tillgängliga i Sverige. För både direktmikroskopi och PCR
behövs färskt organmaterial. 

Hos levande djur ställs diagnosen med hjälp av tuber-
kulintest. Tuberkulintestet är långt ifrån perfekt och fun-
gerar inte lika bra på alla djurslag, sensitiviteten (sanno-
likheten att ett infekterat djur identifieras som positivt) på
individnivå för nötkreatur ligger på 66–95 procent. Sensi-
tiviteten för testet kan ökas genom att upprepa det vid
flera tillfällen eller genom att testa hela besättningen. I
Sverige, där det finns mycket M avium och också närbe-
släktade mykobakterier i miljön, används jämförande test
då cellväggsprotein från både M bovis och M avium inji-
ceras intrakutant, och reaktionerna jämförs. Detta jäm -
förande test ger möjlighet att bedöma om en positiv reak-
tion är orsakad av M bovis eller av M avium, och därmed
inte föranleder åtgärder. 

Övriga tillgängliga tester för levande djur är gamma -
interferontester som har låg känslighet och innebär svårig-
heter i den praktiska hanteringen eftersom provet bör 
analyseras inom fyra timmar, samt antikroppstester som
fungerar dåligt (förutom på elefant) då TB-infektion nästan
enbart ger upphov till cellulärt immunsvar. 

AKTUELLT SMITTLÄGE
Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna
i världen, såväl hos djur som hos människor, och man räk-
nar med att en tredjedel av jordens humana befolkning är
bärare av bakterier ur tuberculosis-komplexet. Varje år
insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos
och cirka två miljoner dör. Även om flest sjukdoms- och
dödsfall inträffar i Afrika och Asien är sjukdomen vanligt

förekommande också i västvärlden. Från Västeuropa rap-
porteras varje år mer än 80 000 nya humanfall och från
Sverige ungefär 500.

Liksom human tuberkulos är bovin tuberkulos ett stort
problem i många länder. I Sverige är dock bovin tuberku-
los utrotat och det senaste fallet inträffade 1978. Under
1990-talet återintroducerades smittan hos hägnad hjort.
Ett frivilligt kontrollprogam infördes (obligatoriskt sedan
2003), och det sista fallet sågs 1997. De länder inom EU
som har bovin tuberkulos bedriver kontrollprogram, men
problemet kvarstår i flera länder. Noteras bör också att
även i länder som officiellt är friförklarade kan smittade
individer finnas då frihet från bovin tuberkulos enligt
världssamfundet för djurhälsa (OIE) definieras som att
mindre än 0,2 procent av ett lands nötkreatursbesättningar
och mindre än 0,1 procent av landets djurbestånd är smittat.

Under senare år har det visat sig att exotiska kameldjur
innebär en risk för introduktion av M bovis till Sverige.
Likaledes utgör det ökande antalet humanfall av M tuber-
culosis en ökad risk för överföring till sällskapsdjur.

FIGUR 2. Vid oral smitta orsakar tuberkulos förändringar i
mag/tarmkanalens lymfknutor, så som visas hos den upp-
skurna lymfknutan på bilden.

FIGUR 3. Stort granulom i lunglymfknuta med representativt
gulaktigt, kasseöst utseende.
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■ Behandling av hyperadrenokorticism 
hos hund
Behandling af hyperadrenokorticisme 
hos  hund
K Skovlykke Hansen, JM Lundbech, 
CR Bjørnvad
Dansk VetTidsskr, 2011, 94, 03, 14–18

■ Operation av löpmagsförskjutning 
via laparoskopi
Løbedrejningsoperation via laparoskop
K Krogh
Dansk VetTidsskr, 2011, 94, 03, 20–22

■ Kotledsfragment – förekomst, etiologi
och betydelse (del I)
Kodeledsfragmenter – forekomst, ætiologi
og betydning (del I)
S Albæk Andersen
Dansk VetTidsskr, 2011, 94, 03, 30–34

■ Kotledsfragment hos häst– förekomst,
etiologi och betydelse (del II)
Kodeledsfragmenter – forekomst, 
ætiologi og betydning (del II)
S Albæk Andersen
Dansk VetTidsskr, 2011, 94, 05, 20–23

■ Förekomst och diagnostisering av Helico-
bacter-liknande organismer hos hund
Forekomst og diagnosticering av Helico-
bacter-lignende organismer hos hunde
S Liston
Dansk VetTidsskr, 2011, 94, 06, 22–27

■ Detektion av Dichelobacter nodosus
och sanering av elakartad klövsjukdom 
i tre danska fårbesättningar
Detektion af Dichelobacter nodosus og 
sanering for ondartet klovsyge i tre danske
fårebesætninger
Ø Angen, N Bengtson Akkad, 
R Worm, A Nymand, S Frosth, 
A Aspán, J Schau Slettemeås, 
H Jørgensen, IC Klaas
Dansk VetTidsskr, 2011, 94, 08, 28–34

■ En enkel och validerad skala för klinisk
utvärdering av bogsår
En enkel og valideret skala for klinisk 
vurdering av skuldersår
H Elvang Jensen, MK Bonde, 
NP Bådsgaard, K Dahl-Pedersen, 
P Haubro Andersen, MS Herskin, 
E Jørgensen, M Kaiser, J Lindahl, 
JP Nielsen, C Rhymer-Friis, H Stege, 
K Hjelholt Jensen
Dansk VetTidsskr, 2011, 94, 09, 6–12

■ Smärtbehandling i teori och praktik
Smertebehandling i teori og praksis
S Sills Mogensen
Dansk VetTidsskr, 2011, 94, 09, 20–24

■ Förekomst av felina tandresorptioner
Forekomst af feline tandresorptioner
JI Knudsen, H Kortegaard, T Eriksen
Dansk VetTidsskr, 2011, 94, 09, 26–30

■ Kryptorkism och testikelcancer 
hos hund
Kryptorchisme og testikkelkreft hos hund
Ø Stige, U Hansen, S Risbergsæter, 
KA Tangen, A Nødtvedt
Norsk VetTidsskr, 2011, 123, 2, 74–75

■ Överföring av smittämnen från ko till
kalv i digivningsperioden – en litteratur-
studie
Overføring av smittestoffer fra ku til kalv 
i melkefôringsperioden – en litteraturstudie
AM Grøndahl, J Føske Johnsen, 
CM Mejdell
Norsk VetTidsskr, 2011, 123, 4, 211–219

■ Konsumentaspekter på kastrering av 
gris och på alternativ vaccinering mot
ornelukt
Forbrukerholdninger till kastrering av gris 
og til alternativ vaksinering mot rånelukt
B Fredriksen, A M Sibeko Johnsen, 
E Skuterud
Norsk VetTidsskr, 2011, 123, 4, 222–225

Ur Läkartidningen:
■ Djuren allt fetare

S Rössner
Läkartidn, 2011, 108, 6, 265

■ Antibiotika i miljön tros öka risken för
spridning av resistensgener mellan arter
J Larsson, E Kristiansson
Läkartidn, 2011, 108, 12, 658

■ Larver av nässtyngfluga i ögat – ovanligt
men allvarligt problem
TGT Jaenson
Läkartidn, 2011, 108, 16–17, 928–930

■ EHEC är en ständigt aktuell och potent
bakterie
B Kaijser
Läkartidn, 2011, 108, 29–31, 1424–1425

■ EHEC kan ge allvarlig tarminfektion
även hos vuxna
B Svenungsson, M Insulander, A Berge
Läkartidn, 2011, 108, 29–31, 1437–1440

Lån, kopior av artiklar eller littera-
 tur sökning kan beställas från 
SLU-biblioteken www.bib.slu.se 
Frågor angående beställningar av
lån eller kopior tel: 018-67 11 12,
fax: 018-67 28 53 eller e-post: 
lan@bibul.slu.se 
Frågor angående litteratursökning
tel: 018-67 11 03 eller e-post: 
ultunabiblioteket@bibul.slu.se
Lösnummer av Läkartidningen 
kan beställas från Läkartidningens
sekretariat per brev, Läkartidningen,
Box 5610, 114 86 Stockholm, eller
per tel 08-790 33 00.

Adress till Dansk Veterinærtidsskrift:
Emdrupvej 28A, DK-2100 Køben-
 havn Ø, Danmark. 

Adress till Norsk Veterinærtidsskrift:
Den Norske Veterinær forening, 
Pb 6781, S:t Olavs Plass, NO-0130
Oslo, Norge.

litteraturtjänst

Kåsörer sökes

När du skriver till veterinärtidningen – tänk på att illustrationer (= foton, teckningar,
grafer, röntgenbilder etc) underlättar läsandet.

Veterinärtidningen publicerar
sedan flera år tillbaka ett 
vete  ri närt kåseri i varje num-
mer. Vi vill därför gärna ha
kontakt med nya veterinära
kåsörer som vill publicera sig
i SVT. Hör av er!

Redaktionen
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➤

KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 42

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

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

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)

29–30/10 -11. KURS TILLÄMPAD NÄRINGSLÄRA

FÖR HUND & KATT (DEL 2), Knivsta. 
Arr: Sallander Consulting. 
(SVT 12/11)

v 44

1/11 -11. ETIKSEMINARIUM DEL II – BEHAND-
LINGSETIK FÖR DE LIVSMEDELSPRODUCERANDE

DJUREN, Stockholm. Arr: Sveriges Veteri-
närförbund. (SVT 12/11)

v 45

7/11 -11. LÄKEMEDELSDAGARNA: MORGON-
DAGENS LÄKEMEDELSANVÄNDNING – VAD ÄR

FRAMTIDENS LÄKEMEDEL TILL DJUR, Älvsjö.
Arr: Apotekarsocieteten. 
(SVT 12/11)

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

v 46

16/11 -11. KURS I STRATEGISK ANTIBIOTIKA-
ANVÄNDING FÖR VETERINÄRER SOM ARBETAR

MED NÖTKREATUR, Linköping. Arr:
Svenska Djurhälsovården och SVA.
(SVT 12/11)

16–17/11 -11. KURS I STRATEGISK ANTI-
BIOTIKAANVÄNDING FÖR VETERINÄRER SOM

ARBETAR MED NÖTKREATUR OCH GRIS, Höör.
Arr: Svenska Djurhälsovården och SVA.
(SVT 12/11)

16–18/11 -11. KURS ANESTESIOLOGI STEG 2

HUND OCH KATT, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

17–18/11 -11. KURS I NEUROLOGI, Kalmar.
Arr: Hushållningssällskapet. 
(SVT 11/11)

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

NY 19/11 -11. VANLIGA SJUKDOMAR HOS

SÄLLSKAPSFÅGLAR – ORSAKER, SYMPTOM OCH

BEHANDLING arrangeras i VMFs kårhus,

Ullsväg 6, Ultuna, Uppsala av Orion 
och Vexotic. Info: www.vexotics.se och
Daniel.Fant@Hallandsdjursjukhus.se

v 47

21–22/11 -11. WORKSHOP FÖR VETERINÄRER

SOM ARBETAR MED ALPACKA, SVA i Uppsala.
Arr: Svenska Djurhälsovården. 
(SVT 12/11)

23/11 -11. INFORMATIONSDAG FÖR ”NYA

VETERINÄRER I SVERIGE”, Stockholm. 
Arr: Sveriges Veterinärförbund. 
(SVT 12/11)

Veterinär Flyinge
Med sex veterinärer och två assistenter har vi i Flyinge en växande praktik för häst
och lantbrukets djur samt en nyrenoverad mottagning för sällskaps djur. 

Till Flyinge söker vi dig som är veterinär med bred erfarenhet och kompetens inom
häst, men som också har intresse av samtliga djurslag. Du har förmåga och intres-
se att bygga och vårda kundrelationer tillsammans med kollegorna. I tjänsten kan,
efter överenskommelse, även regionala utvecklingsfrågor inom hästsjukvård ingå.
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Läs mer om tjänsten och ansök på www.distriktsveterinarerna.se. Välkommen med
din ansökan senast 2011-11-01.

Hästkliniken på Universitetsdjursjukhuset söker ny chefveterinär då vår
nuvarande chefveterinär har bestämt sig för att söka nya utmaningar.

Hästklinikens ledning och personal har under de senaste åren utvecklat
verksamheten på ett fantastiskt sätt! Patientantalet har fördubblats och
kundnöjdheten har ökat.

Vi söker därför dig som vill ta över arbetet med utvecklingen av kliniken
och som ser en utmaning i att förbereda och flytta in i det nya VHC-huset
i juni 2014.

Sista ansökningsdag är den 7 november 2011.
Fullständig annons finns på www.slu.se/lediga-jobb

Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetsdjursjukhuset, Uppsala

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

24/11 -11. KURS I STRATEGISK ANTIBIOTIKA-
ANVÄNDNING FÖR VETERINÄRER SOM ARBETAR

MED NÖTKREATUR, Borlänge. 
Arr: Svenska Djurhälsovården och SVA.
(SVT 12/11)

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

25-26/11 -11. KURS ÖGONSJUKDOMAR GRUND,
Strömsholm. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 12/11)

v 48

1–2/12 -11. KURS ARTROSKOPI, Halmstad.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 11/11)

3–4/12 -11. KURS SAMBAND MELLAN KOST

OCH MOTION OCH VISSA SJUKDOMAR FÖR

HUND & KATT (DEL 3), Knivsta. 
Arr: Sallander Consulting. (SVT 12/11) 

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 3, 2012

NY 16/1–23/3 -12. KURS ALLMÄN FARMA-
KOLOGI 7,5 HP arrangeras via lärplattform/
via nätet av Luleå tekniska universitet.
Info: www.ltu.se/edu/course/M00/
M0045H?kursView=kursplan 
och katarina.nilsson-sundstrom@ltu.se 

NY 18–19/1 -12. KONFERENS DJURSJUKVÅRD

– EN BRANSCH I UTVECKLING arrangeras i
Stockholm av AB Conductive. Info: 
www.conductive.se/djursjukvard-en-
bransch-i-utveckling.html

v 4

26–27/1 -12. LAPAROSKOPIKURS – GRUND-
LÄGGANDE KURS I DIAGNOSTIK OCH KIRURGI PÅ

HUND, Linköping. Arr: Education m fl.
(SVT 11/11)

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 42

17–19/10 -11. KURS I AKUTT- OG INTENSIV-
BEHANDLING I SMÅDYRPRAKSIS, Oslo. 
(SVT 11/11)

19–23/10 -11. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

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

20–21/10 -11. NEVROLOGI FOR SMÅDYR-
PRAKTIKERE, Oslo, Norge. (SVT 11/11)

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, Danmark.
(SVT 7/11)

v 45

7–9/11-11. KURSEN ”VETERINÆREN OG DET

MODERNE STORFEHOLDET”, Oslo, Norge.
(SVT 12/11)

v 46

14–16/11 -11. INTERNATIONAL CONFERENCE ON

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

16–18/11-11. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
LINDRING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 1(3),
Oslo, Norge. (SVT 12/11)

18–19/11 -11. INTERNATIONAL WORKSHOP OF

DIROFILARIA, Gran Canaria, Spanien.
(SVT 11/11)

v 47

NY 21/11 -11. KURSSTART FÖR MASTER-
KURSER I COMPANION ANIMAL CLINICAL SCIENCE

som arrangeras i Danmark av KU LIFE,

Rembackens Djurklinik 
söker Klinikveterinär till Uppsala

Rembackens Djurklinik, Danmarks-Bärby 37, 755 98 Uppsala
018-44 42 000, reception@rembacken.se, www.rembacken.se

Tack vare den fortsatta expansionen av vår smådjursklinik sen nyöppningen i oktober
2010 har det nu skapats ett fantastiskt tillfälle för en entusiastisk veterinär att gå
med i vårt vänliga smådjursteam i Uppsala.

Vår klinik är välutrustad med operationssal, digitalröntgen, ultraljud, om fattande
lab samt stallar för inneliggande patienter etc och har för närvarande tio anställda.
Vi tar även emot remisser från omgivande kliniker, något som ger oss unika möjlig-
heter att behandla intressanta och utvecklande fall. Vi specia liserar oss framför allt
på kirurgi och akutsjukvård, men arbetar även med internmedicinska utredningar
och ortopedi. 

Nu söker vi Dig med erfarenhet och intresse inom dessa områden och som skulle
njuta av möjligheten att följa upp dina egna fall med stöd av erfarna kollegor. 
Specialkompetens är meriterande men inte nödvändigt. 

Eftersom verksamheten bedrivs dygnet runt innefattar tjänsten även visst arbete på
kvällar, nätter och helger enligt ett rullande jourschema. Jouren bevakas hemifrån.

Självklart erbjuder vi även ett konkurrenskraftig lönepaket som fastställs utifrån Er
kompetens och erbjuder dessutom en fast budget för vidareutbildning, sjukförsäk-
ring etc. 

Tillträdesdag snarast. Ansökan ska vara inne senast 2011-12-01.

Kontakta gärna Börje Rembacken för ytterligare uppgifter om tjänsten via e-post
surferrem@msn.com eller telefon 076 322 68 49.
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IMHS och Den Danske dyrlægeforening.
Info: www.imhs.life.ku.dk/For-dyrlaeger/
Efteruddannelse/Masteruddannelse 
(se annons i denna tidning)

24–25/11 -11. THE LONDON VET SHOW, 
London. (SVT 11/11)

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 VETERI-
NÆRER 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 2, 2012

11–13/1-12. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
LINDRING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 2(3),
Oslo, Norge. (SVT 12/11)

v 3

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 VETERINARY

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 17

25–27/4 -12. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
LINDRING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 3(3),
Oslo, Norge. (SVT 12/11)

v 36

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

VETERINARY VIROLGY, Madrid, Spanien.
(SVT 11/11)
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4 doktorander
Djurs och människors hälsa och välfärd är mycket tätt samman länkade. 
Att leva nära djur ger mätbart positiva effekter på människors välbefinnande 
och livskvalitet. Vissa av våra djur delar vår miljö och livsstil i så hög grad att 
de drabbas av samma typ av livsstilssjukdomar som vi. Studier av djurens 
sjukdomar ger information som inte bara kommer djuren tillgodo, utan som 
också är viktiga inom komparativ medicin för forskning på motsvarande 
sjukdomar hos människa. 

I arbetet för god hälsa och välfärd för djur och människor gör SLU inom 
sitt fakultetsövergripande framtidsprogram Framtidens djurhälsa och 
djurvälfärd en satsning på: 

LIVSSTIL – påverkan på hälsa och välfärd
Inom denna satsning utlyses nu fyra doktorandtjänster med ämnesmässig 
anknytning till varandra och med goda möjligheter till interdisciplinära 
samarbeten.

• Diabetes hos katt, ref nr 3035/11

•  Stress hos katt, påverkan på beteende och infektionssjukdomar, 
 ref nr 3036/11

• Metabolt syndrom hos häst, ref nr 3037/11

• Inflammation hos hund och kopplingen till fetma och tarmflora, 
 ref nr 3038/11

Sveriges lantbruksuniversitet
Framtidens djurhälsa och djurvälfärd
söker

Sista ansökningsdag: 14 november 2011.
Fullständiga annonser finns på www.slu.se/lediga-jobb
Mer information: www.slu.se/framtidensdjur

SVT 13-11 Final:SVT mall  11-10-10  06.58  Sida 63



64 N U M M E R  13 • 2011 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

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

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
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❘❙❚ kåseri

Könskvot

DET HÄNDE SIG för länge sedan när
distriktsveterinären var en man och distrik-
tet i detta fall låg långt uppe i Norrland.

ÄNTLIGEN SKULLE HAN få sin välbehöv-
liga semester. Vikarie var anskaffad och nu
råkade det bli distriktets första kvinn liga.
Hon blev installerad på ortens pensionat,
precis som alla andra tidigare vikarier. Till
och med rummet var detsamma. Allt var
alltså nästan som det hade varit förut.

Så kom den första arbetsdagen för den
nya, unga, kvinn liga distriktsveterinär-
vikarien. Hon förberedde sig för dagens
telefontid.

Då anlände en djurägare till pensiona-
tet, forcerade pensionatsvärdinnan och
förklarade att han omedelbart måste tala
med veterinären i ett angeläget ärende.
Värdinnan tyckte nog att man kanske
kunde vänta ett tag tills man var säker på att
veterinären var ordentligt uppstigen. Mannen
var uppe i varv och genmälde att han ej hade tid
att vänta. Han visste dess utom vilket rum vikarien brukade
bo i. Alltså rusade han upp och knackade på vikariens dörr.
Utan att invänta svar öppnade han dörren, sökte med blicken
runt i rummet efter en manlig representant för veterinärkå-
ren. Någon sådan fanns ej. Endast en kvinna, halvt sittande i
sin paulun med nattsärk och papiljotter.

Odalmannen blev helt ställd. I sitt konfysa tillstånd blev
hans fråga ”Är det så att han är kvinnlig?”

EN AV MINA FÖRSTA vikarier var en tjej ute på sitt första vika-
riat. Ett av mina första sjukbesök efter semestern var hos en
barsk och bestämd KR-bonde (Koncentrerad Rationalisering,
detta decenniums modeord inom jordbruket, då man även
försökte att introducera ordet produktionsbyggnad istället för
ladugård). 

”Du hade en kvinnlig vikarie i sommar” sa han. ”Javisst”,

genmälde jag. Nu kommer det något om odugliga kvinnliga
veterinärer, tänkte jag och drog upp axlarna. ”Hon hade klätt
insidan av medicinlådan med blommig tapet. Det har jag ald-
rig sett förut”. 

En kul grej att understryka sin kvinnlighet i en mansdo-
minerad värld tänkte jag. ”Det kan ju vara praktiskt att tapet-
sera om när den blir smutsig”, sa jag fortfarande väntandes på
råsopen. ”Javisst” sa den barske KR-bonden. ”Hon var inte
bara duktig, hon var vacker också.”

NU BÖRJAR KÖNSFÖRDELNINGEN inom veterinärkåren närma
sig sin andra ytterlighet. Jag tror att både utbildning och
framtida arbetsplatser vinner på en någorlunda könsmässigt
jämn fördelning.

BJÖRN WENNMAN
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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 november
2011

TOVE BJÖRNBERG KALLAY, Everöd, 50 år
den 1/11
ALADIN MUJANOVIC, Karlstad, 50 år 
den 2/11
MONICA ELDH-ERICKSSON, Avesta, 60 år
den 3/11
GUNVOR LYDIN, Järfälla, 70 år  
den 9/11
CRAWFORD GRANT, Strängnäs, 80 år 
den 10/11
ANN MICHANEK, Vollsjö, 60 år den 11/11
HANS ANDRÉN, Malmö, 75 år 
den 12/11
CARIN HÅKANSSON, Täby, 70 år 
den 14/11

MARIA JACKERT-JERNBERGER, Sollentuna,
50 år den 18/11
CONNIE REGNERSEN, Sollefteå, 50 år 
den 23/11
JAN OLOF LINDQVIST, Skara, 70 år 
den 24/11
INGEMAR JÄMTE, Vännäs, 60 år 
den 24/11

Avliden
BENGT BERGRAHM har avlidit den 7 sep-
tem   ber 2011. Han föddes 1932 i Örke-
ned, Skåne län och avlade studentexa-
men i Lund 1950 och blev veterinär
kandidat 1955. Under 1957–1969 arbe-
tade han som förste amanuens, assistent
och forskarassistent vid institutionen 
för bakteriologi vid Kungliga Veterinär-
högskolan. Han ägnade sig åt speciellt
utvecklingsarbete genom Styrelsen för
Teknisk utveckling under 1964–1968.

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

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Jordbruksverket har fr o m den 4 juli t o m den 7 september 2011 utfärdat svensk vete-
rinärlegitimation för nedanstående personer:

• Sebastian Abrahamsson
• Marwan Aljubouri
• Isabelle Clarén
• Elisabeth Dizerens
• Katrin Dässman
• Nina Haahr
• Jarno Mikael Kauhanen
• Clodagh Kearney
• Evgenia Kombarova
• David Köster
• Sarah Mawby
• Lilli Mey
• Attila Molnar
• Graham Munroe
• Anne Malene Nissen
• Josefine Norbeck
• Jon Palmert
• Hanna Palmqvist
• Kathrine Pedersen
• Ida Pettersson
• Johannes Pihl

• Anna Sundström
• Gaby Van Galen
• Jakub Zuber

Some people think they're ugly. I think they're appealing!
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