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❘❙❚ ledare

Dags att slå vakt om
bondskyddet

ISST ÄR JAG KANSKE LITE GAMMALMODIG, men när jag
blev veterinär var det för att jobba med och för bonden. Tillsammans

skulle vi få djur att må bra och mat på bordet.
Nu känns det som att djuren har det bra och mat har vi på bordet, fast det

är allt längre till bonden. Dessutom mår många av bönderna inte bra, varken
ekonomiskt eller psykiskt. Då lägger man ner och det blir ännu längre till
grannbonden som kämpar emot i ensamhet. Idag är vi faktiskt nästan dub-
belt så många veterinärer som svinbönder. Tala om ett yrke i förvandling. 

Man kan inte lasta åsnan till bristningsgränsen, driva den hur länge som
helst och när den börjar knäa tala om för den att vi uppskattar dig – fast bara
om du sköter dig. Någon framstående person kanske hade rätt när han upp-
givet sade att det är så det måste vara. Det kanske inte finns ett egenvärde i
att ha svenska bönder. Vi har inte många varvs- eller textilarbetare heller.
Ändå är vi välklädda och kan åka på kryssning över Östersjön. Varför skulle
vi gå hungriga om bonden försvinner?

För några år sedan såg jag en dokumentär där någon sade att ”varför ska
jag tycka mer synd om amerikanska arbetare än om de mexikanska, som ska
få jobben – de behöver jobben mer”. Det kan ligga något i det, men i så fall
får man säga det rakt ut.

Några av våra bönder kommer ändå att överleva och producera lite kött
som turisterna kan smaka och ta med sig hem i en designad glasburk från
Kosta-Boda. Operakällaren kommer säkert också i framtiden att servera
svensk fläskfilé – i alla fall på julbordet.

Nog är jag lite väl pessimistisk. Riktigt så illa behöver det inte gå – men det
kan gå precis så här illa. Jag tror faktiskt att faran är reell och att vi veterinä-
rer måste höja rösten i frågan om bondskyddet. Det kan rimligen inte fort-
sätta så att våra bönder lägger ner och att vi importerar mer och mer kött från
uppfödningsformer som ibland kan betecknas som vidriga såväl smittskydds-
som djurskyddsmässigt. Tyvärr tror jag inte heller att kampanjer om de svenska
mervärdena kan lösa problemet – de har pågått i decennier och kostat enorma
summor som också den svenske bonden har stått för.

Det måste till förändringar som inte bara tillåter svensk produktion, utan
stimulerar den. Och då menar jag absolut inte mer pengar för lantbruksut-
veckling. Det kanske är dags att införa ett bondROTavdrag. Det jag menar är
att vi som yrkeskår och som individer i alla sammanhang bör ta tydlig ställ-
ning för den svenske bondens rätt till ”bondvälfärd”. Det är bara så länge
bonden håller djur åt oss som vi kan skydda djuren, utöva vårt yrke och tjäna
vår lön, samt få en svensk köttbit till middagen.

Ja – allt detta under förutsättning att vi bryr oss.
Således är det dags att införa ett nytt begrepp bredvid smitt-

skydd, naturskydd, vattenskydd, biotopskydd, artskydd, 
miljöskydd, djurskydd, m m – nämligen bondskydd. 
Bondvälfärd får bli nästa steg när det akuta hotet är över.

ELÖD SZÁNTÓ

ledamot i SVFs styrelse

V
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TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

UTAN DEN MINSTA TVEKAN svarar alla närva-
rande – fördel. Vi träffas hemma hos en av vete-
ranerna på stationen, Lars-Gösta Larsson, 56 år
och snart 30 år som DV i Karlskrona. Den
andra ”åldringen” på stationen är Sven-Olof
Lindblom, 63 år. 

Lars-Gösta har dukat middag i villan, som
tidigare också var distriktsveterinärernas klinik,
i utkanten av Karlskrona. Med vid bordet är

Torbjörn Rönning, norrman utbildad i Bristol,
Sandra Draaisma, utbildad i München, Marie
Karlsson, utbildad i Budapest samt Anna
Svensson och Magnus Saager som gått på SLU.
Louise Krohn, danska utbildad i Köpenhamn,
är barnledig för tillfället och Sven-Olof Lind-
blom saknas också. 

Här finns en salig blandning av kunskaper
och skolerfarenheter, något man gärna utbyter
med varandra på den familjära stationen. Tor-
björn och Lousie är ett par, liksom Anna och
Magnus. 

Det är ett ungt garde. Lars-Gösta och Sven-
Olof har antagligen jobbat betydligt längre än
alla de andra tillsammans. Men ”ungdomarna”
har nya kunskaper och egna åsikter. ”Fråga inte
Lars-Gösta hur man behandlar ett hornhinne-
sår” säger någon och en viss munterhet sprider
sig. Ämnet har varit uppe till diskussion, det är
uppenbart. 

TORBJÖRN RÖNNING ÄR KLINIKCHEF. Han
tillhör den grupp norska studenter som fick
möjlighet att studera till veterinär i Bristol på
den tiden då Norge köpte fem utbildningsplatser
i England.

– Jag önskade England när jag sökte till 
Norges Veterinärhögskola och hade turen att få
en plats i Bristol, säger Torbjörn. 

Han är glad av flera skäl. Den engelska ut -
bildningen är bra på många sätt, men speciellt
när det gäller praktiken, menar Torbjörn.

Sverige, Danmark, England, Tyskland och Ungern. Distriktsveterinärerna i Lyckeby
är mångkulturella, i alla fall när det gäller personalens utbildningsorter. Veterinär-
tidningen besökte DV-stationen i Karlskrona för att ställa den självklara frågan,
fördel eller nackdel?

Karlskrona distriktsveterinär station i Lyckeby har personal som är
utbildade i fem olika länder.

I Lyckeby finns 
erfarenhet från
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– De engelska veterinärerna har ett starkt
engagemang och det ingår som en självkar del 
i jobbet att hjälpa till med praktiken. Alla har
själva fått praktisera hos någon och de måste

helt enkelt betala tillbaka, vilket de gör med
glädje, säger Torbjörn och tillägger:

– Visst, klinikerna har 40 veckor gratis
arbetskraft, men jag gillar engelsmännens

Samtal runt middagsbordet hemma hos Lars-Gösta Larsson. Med på bilden är närmast kame ran från vänster Torbjörn Rönning, Anna
Svensson, kvällens värd Lars-Gösta, närmast kameran till höger Magnus Saager och bakom honom Marie Karlsson.

fem länder 
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inställning. I Sverige är alltid första frågan ”vad
får vi för ersättning”.

Det är en stor mängd veterinärstudenter,
600, som ska tas om hand i ”fosterpraktiken”
som påbörjas från och med tredje året och
pågår fram till examen.

Du var inte sugen att stanna i England?
– Nej, innan jag började på veterinärutbild-

ningen arbetade jag på en farm i Australien.
Där träffade jag Louise. När jag blev klar med
studierna arbetade jag i Cornwall några år innan
jag började som distriktsveterinär här 2007.
Louise gick fortfarande i Köpenhamn och jag
tyckte att Karlskrona verkade rätt nära. Nu bor
vi i Ronneby, Sverige är ”neutral plan” för oss,
säger Torbjörn glatt. 

Som klinikchef har han själv anställt flera av
dem som nu jobbar i Lyckeby och ser inget
negativt i att de kommer från olika skolor. 

– Grunderna är desamma men det skiljer en
hel del i den kliniska erfarenheten. Men, alla
nyutexaminerade veterinärer har brister där,
oavsett var man gått i skolan. 

VAD ÄR DET SOM SKILJER sig åt mest länderna
emellan? Vad säger du Marie?

– Den ungerska utbildningen är väldigt teo-
retiskt inriktad, mycket  ”råplugg”,  säger Marie. 

– Man får se väldigt lite av lantbruket i 
Ungern och det lilla man får se är inte alls vad
vi är vana vid, fortsätter Marie. 

– Det blev inte så mycket praktik på lant-
bruksdjuren för oss på SLU heller, inflikar
Anna. 

– Vi hade en hel del tid på ambulansen, men
det hände nästan ingenting. Det är inte så gott
om lantbruksdjur runt Uppsala längre och 
fallen var få.

Sandra har arbetat i Lyckeby ett och ett halvt
år. Det är hennes första fasta jobb, tidigare har
hon varit sommarvikarie på stordjursavdel-
ningen vid Regiondjursjukhuset Helsingborg.
Sandra har klar hästinriktning.

Hur kommer det sig att du utbildade dig i
Tyskland?

– Jag hade jobbat där i ett år som hästskötare,
så det föll sig naturligt, berättar Sandra. 

Tyska språket var inget problem alls för
henne, hon klarade språkprovet galant. Där -
e mot ställs det krav på kunskaper i latin för att
komma in på veterinärlinjen.

– Man ska vara ”latinare” för att bli veterinär
i Tyskland, inte naturvetare, säger Sandra. 

Informationen väcker en viss förvåning hos
kollegerna. Hade du nytta av latinkunskaperna?

– Jag har nytta av latinet, säger Sandra. 
Hon berättar lite allmänt om den tyska vete-

rinärutbildningen som finns på fem olika uni-
versitet. 

– Jag gick som sagt min utbildning i Mün-
chen. Utbildningarna ska vara likvärdiga, men
skolan i München är känd för att ha bra under-

Sandra Draaisma har varit
ute på en kall och jobbig
resa, avlivning av två häs-
tar. Sandra jobbar helst
med häst och nöt.

Djup koncentration under 
telefontiden. Dagens arbete
ska fördelas och diskuteras.
Man pratar mycket i Lyckeby. 
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visning på nöt medan Hannover har högre sta-
tus när det gäller häst, säger Sandra.

Hon tycker att den tyska utbildningen är
grundlig och noggrann i allt. En stor skillnad
mellan Sverige och Tyskland är att de flesta
tyska veterinärstudenterna är mycket yngre,
18–19 år, än de svenska när de börjar på veteri-
närprogrammet. 

– Jag tror att vi läste mer livsmedelssäkerhet
jämfört med de svenska studenterna på SLU.
Vi hade till exempel tre veckor på slakteri, säger
Sandra.

UNDER MIDDAGEN kommer Lars-Göstas fru
Marie hem och ansluter vid bordet. Hon är
apotekare och ställer den självklara frågan om
vilken syn på läkemedel som lärs ut i de olika
länderna. 

– I England lär man sig att hantera en betyd-
ligt större arsenal av mediciner än vad vi använ-
der här. Det är stor skillnad, säger Torbjörn. 

Marie och Sandra har också andra erfaren-
heter från sina skolor när det gäller läkemedels -
användningen som kan sammanfattas med mer
frikostigt av det mesta. 

MAGNUS SOM KOMMIT LITE SENARE vill fram-
hålla den styrka han anser vara allra störst i det
här mångfacetterade unga och i dubbel mening
just i kväll, hungriga gänget. Nämligen de stän-
digt pågående samtalen om alla fall. 

– Vi pratar mycket med varandra och berät-
tar i stort sett om varenda fall vi har. Det är vik-
tigt att bolla idéer med övriga och känna att
man tänker rätt, säger Magnus.

Han har arbetat ett år som DV och har erfa-
renhet från lantbruket efter några år som dräng. 

DET ÄR INTE BARA MÖJLIGHETEN till utbild-
ning utomlands som skiljer de yngre veterinä-
rerna från de äldre. De har en annan inställning
till valet av arbete och ort. I det fallet är klyftan
mellan kvällens värd, Lars-Gösta, och övriga
stor. Lars-Gösta har oförtrutet arbetat på, dag
som natt, i Karlskrona sedan 1984. Han kan
sitt område utan och innan, en stor trygghet för
lantbrukarna.

– Vi som börjat jobba under senare år tänker
mer ”vad kan den här arbetsplatsen erbjuda
mig?”, säger Sandra uppriktigt.

EN UNG OCH BEVISLIGEN RÖRLIG personal-
styrka – hur ska du få dem att stanna kvar? 
Frågan går till Torbjörn.

– När man väl lyckats rekrytera den person
man vill ha, helst någon som kommer från om -

rådet, ”ung, hästinriktad med lokalkännedom”,
gäller det precis som Sandra säger att arbets -
platsen har något att erbjuda. Det finns flera
utmaningar i det. Till exempel är det väl digt vik-
 tigt att nya och oerfarna veterinärer inte känner
sig ensamma på jourerna, det kan skrämma
bort vem som helst från jobbet som DV. 

Här nickas det instämmande runt bordet.
– Det måste också vara möjligt att ha familj,

rimliga arbetstider och jourbelastning, utveck-
lingsmöjligheter och en bra arbetsmiljö, fortsät-
ter Torbjörn.  

Han förklarar vidare hur värdefullt det är med
ett par inarbetade ”klippor” som Lars-Gösta
och Sven-Olof när det gäller lantbruksdjuren.
Båda har specialistkompetens i nötkreaturens
sjukdomar. 

– Vi har inte speciellt många lantbruksdjur

”Titta vad fin du blir …” Marie Karlsson och Anna Svensson är betydligt gladare
än färgen på de nya kläderna.
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i vårt område längre, vårt patientunderlag är i
runda tal 70 procent smådjur och 30 procent
häst numera. Vi har ett ganska stort distrikt
som till exempel innefattar Öland när det
behövs officiella veterinärer. 

– De resorna tar i princip alltid Lars-Gösta
och Sven-Olof. Vi utför ingen klinisk verksam-
het i Kalmar län annars.

– I den senaste omorganisationen av
distriktsveterinärerna hade vi tur och slapp en
sammanslagning med stationen i Karlshamn.
Att vara kvar som egen mottagning tror jag
gynnar utvecklingen här. Enligt min mening är
det en stor fördel att ha chefen på ett ställe.

– Den största utmaningen när det gäller att
behålla personal ligger i den kliniska fortbild-
ningen. Inom DV-organisationen är det ofta
mer en ”belöning” att få åka på kurs än en
målinriktad fortbildning. Det måste finnas
utvecklingsmöjligheter för en modern distrikts-
veterinär också, kanske som i England där man
kan bli specialist i ”general praktice”, säger Tor-
björn. 

SPRIDDA GÄSPNINGAR ses runt bordet. Några
har haft en lång arbetsdag och det börjar bli
dags att avsluta middagen. För Marie fortsätter
arbetet med beredskap på mottagningen och ute-
 tjänst nästa dag. Då blir det något så ovanligt
som ett kobesök för hennes del. Innan kvällen
är slut får hon med skämtsam ton några goda
råd om hur hon ska behandla, inte kon, utan
ägaren, som brukar ha mycket bestämda åsikter
om lämplig medicinering.  ■

Torbjörn Rönning är klinik -
chef. Han funderar en hel
del på hur man ska få per-
sonalen att stanna kvar 
och utvecklas på stationen.

”Så du menar att jag ska använda den där medicinen … flicka lilla, kan det vara bra?” Sven Olof Karlsson, mjölkbonde,
har åsikter om Maries förslag till behandling, men han ger sig med det glada humöret i behåll. 
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  2011 är veterinärmedicinens år i världen,
och det vill också veterinärtidningarna i
Norden fira. 

För 250 år sedan startade i Frankrike
den första genomtänkta veterinärutbild-
ningen. Sverige och Danmark skickade
studenter till de första utbildningsom-
gångarna, och grundade även tidigt egna
veterinärskolor. Genom åren har utbild-
ningen av veterinärer blivit en samar-
betsfråga i de nordiska länderna. Finland
skickade sina veterinärstudenter till 
Sverige och Norge innan de fick en egen
hög skola, Norge har köpt utbildnings -
platser i både Danmark och Sverige och
svenska studenter har på senare år blivit
vanliga på KU Life i Köpenhamn.

För att uppmärksamma vår samverkan
både i historisk och i modern tid ger nu

veterinärtidningarna i Finland, Danmark,
Norge och Sverige ut ett samnordiskt
jubileumsnummer. Med utgivning så
nära varandra som möjligt publicerar de
fyra tidningarna ett temanummer där
författare från respektive land beskriver
någon del av landets veterinärhistoria.

Uppsättningen publicerade artiklar varie-
rar lite, men historik från samtliga 
nordiska länder beskrivs i alla tidningar.
Island är också en viktig del av det 
nordiska samarbetet, även om man inte
har en egen veterinärtidning. Vår för-
hoppning är att det goda veterinära
grann samarbetet ska fortsätta under lång
tid framåt.

ANNA PARKKARI

Finsk Veterinärtidskrift 

PIA RINDOM

Dansk Veterinærtidsskrift 

STEINAR TESSEM

Norsk veterinærtidsskrift

JOHAN BECK-FRIIS

Svensk Veterinärtidning

De nordiska veterinärtidningarna 
hyllar 250-åringen
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Ordinarie fullmäktigemöte
Onsdagen och torsdagen den 18 –19 maj
i Stockholm

Vid 2006 års fullmäktigemöte beslöts att mötet ska vara 
i form av ett endagsmöte vartannat år och ett tvådagars-
möte vartannat år, med start av tvådagars möte 2007.
2011 är det alltså återigen dags för ett tvådagarsmöte.

Tid och plats 2011 
2011 års fullmäktigemöte är beslutat att äga rum onsda-
 gen den 18 maj – torsdagen den 19 maj i Stockholm. 
Ni som är valda fullmäktigeledamöter för 2011 – boka
in dagarna i era almanackor redan nu!

Motioner senast 6 april 
Enligt förbundsstadgarna skall motion, som väcks av
förening, sektion eller förbundsmedlem, ha inkommit till
förbundsstyrelsen (adress: Sveriges Veterinärförbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm) senast sex veckor före
mötet, dvs senast onsdagen den 6 april 2011.

Motion inkommen därefter tas inte upp för beslut av
fullmäktige. 

SVT 4-11 final:SVT mall  11-03-13  11.54  Sida 11



2011 är utsett till det internationella
veterinäråret på grund av att den
första veterinärutbildningen star -
tades i Lyon, Frankrike, för 250 år
sedan. Följdriktigt invigdes jubileums-
året i Frankrike den 24 januari genom
en ceremoni där världens veterinära
ledare samlades i Versailles och för-
klarade firandet officiellt öppnat.

År 1761 fick fransmannen Claude Bour-
gelat tillstånd att öppna den första vete-
rinärhögskolan i världen, i Lyon. De far-
soter som härjade bland landets boskap
och hästar behövde bekämpas mer syste-
matiskt än vad som dittills varit fallet.
Utbildningen lockade lärjungar från
hela Europa och redan 1764 startade
Bourgelat ytterligare en veterinärskola i
Alfort, Paris. I takt med att studenterna
från Lyon blev färdiga och återvände till
sina hemländer dök det upp nya veteri-
nära lärosäten utanför Frankrike. Norden
höll sig väl framme, med en veterinär -
skola som öppnade i Köpenhamn redan
1773 och i Skara bara två år senare.
Grunden till den moderna veterinärme-
dicinen var lagd.

För att uppmärksamma pionjärernas
arbete tog företrädare för dagens veteri-
närhögskola i Lyon initiativet att utse
2011 till det internationella veterinär -
året. De fick snabbt stöd av veterinära

företrädare och politi-
ker i Frankrike, men
även av två veterinärer 
i USAs kongress. Den
amerikanska kongres-
sen beslutade ödmjukt
för resten av världen att
2011 skulle bli världs-
veterinäråret.

VETERINÄR MAKT-
KAMP
Under året planeras ett
otal aktiviteter i olika
länder. Jubileet och de
nationella evenemangen
presenteras på hemsi-
dan www.vet2011.org,
som är den officiella
plattformen för världs-
veterinärårets organisa-
tionskommitté. 

Ett globalt firande
måste dock ha ett hög-
tidligt öppnande, och
det ägde rum i Paris
den 23–24 januari.
Företrädare för världens
veterinärorganisationer
sam lades för en inledande middag i Eiffel-
 tornet, vilket upplevdes som mycket
exotiskt för besökarna. ”Tyvärr är detta
en av få restauranger i centrala Paris där
man inte kan se Eiffeltornet genom
fönstret”, påpekade Jean-Paul Mialot,
rektor för veterinärhögskolan i Alfort, i

sitt välkomstanförande. Middagsgästerna
var överlag förlåtande för denna brist,
med tanke på den utsikt man istället
erbjöds.

Nästa dag fortsatte i samma storslagna
spår. Besökarna erbjöds tillträde till det
annars stängda slottet i Versailles, där en
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Högtidlig invigning av veterinär -
året 2011
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

1761 fick Claude Bourgelat (bilden) tillstånd att öppna den
första veterinärhög skolan i världen, i Lyon.
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nyöppnad utställning om de franska
kungarnas vetenskapliga arbete special-
visades. Louis den XIV, XV och XVI 
var alla mycket intresserade av dåtidens
vetenskapliga frontlinjer, och lade ner
både tid och stora pengar på att få de
främsta vetenskapsmännen till Versailles.
Detta vetenskapliga centrum raserades
abrupt i och med den franska revolutio-
nen 1789, men innan dess hade veteri-
närskolan i Lyon kunnat startas med
stöd från Louis XV.

I utställningen i Versailles kunde man
bland annat se de uppslagsböcker i häst -
anatomi som kungens hovhippiater,
Philippe-Etienne Lafosse, låtit framställa.
Lafosse var motståndare till att öppna en
ny veterinärskola eftersom han var rädd
att Claude Bourgelat skulle få större
makt än han själv. Av samma skäl för-
sökte Bourgelat sabotera Lafosses ställ-
ning. Nu lyssnade kungen mer på sin
finansminister Henry Bertin, som var
bästa vän med Bourgelat, än på sin 
hovhippiater. Maktkampen slutade till
Bourgelats fördel. Det kan påpekas att
den svenske lärjungen Peter Hernquist,
som lärde känna både Bourgelat och
Lafosse, var betydligt mer imponerad av
den senares arbete.

OFFICIELL INVIGNING
Den officiella invigningen av världsvete-
rinäråret ägde rum i Versailles konferens-
centrum, under överinseende av ca 700
åhörare. Potentater från veterinära orga-

nisationer världen över talade om den
stora betydelse som veterinärens yrkes -
utövning har för djurhälsa och folkhälsa.
Anmärkningsvärt var att det inte fanns
en enda kvinna med bland talarna som

En anatomisk plansch ritad av Philippe-Etienne Lafosse ingår i utställningen i Versailles.
Lafosse och Bourgelat var konkurrenter om kungens gunst som djurläkare.

Jan Vaarten, generalsekreterare för FVE och WVA, poserar tillsammans med Walter 
Winding, ordförande för FVE, utanför Versailles gyllene staket.
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Eiffeltornet i Paris blev startpunkten för
jubileumsårets öppnande.
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skulle inviga jubileumsåret för det kvin-
nodominerade veterinäryrket. 

Jean Francois Chary, ordförande i orga-
 nisationskommittén och initiativ tagare
till hela 250-årsfirandet, prisade Claude
Bourgelats framsynthet. Han underströk
hur veterinärmedicinen då som nu bi dra-
git till samhällets välstånd på olika sätt.

Världsveterinärorganisationen WVAs
ordförande Tjeerd Jorna höll med och
pekade på hur Bourgelat lagt hörnstenen
för veterinärmedicinen som en respekte-
rad vetenskap. ”Han lyfte fram dagens
one health-koncept innan begreppet ens
var uppfunnet”, framhöll Jorna.

Den formella invigningen gjordes av
John Dalli, EU-kommissionär för hälsa
och konsumentpolitik. ”Har den äran
och lycka till under de kommande 
250 åren”, var kommissionärens hälsning
till Europas och världens veterinärer.
Vet2011 var därmed öppnat och hur
framgångsrikt jubileumsåret blir som
koncept ligger nu i veterinärkårens hän-
der. Både enskilda veterinärer och orga-

nisationer uppmanas att uppmärksamma
Vet2011 vid offentliga arrangemang
under året. Firandet avslutas officiellt
vid världsveterinärkonferensen i Kapsta-

den, Sydafrika i oktober, men fram till
dess välkomnas alla initiativ som synlig-
gör veterinäryrket. Världsveterinäråret
har börjat.  ■

Jean Francois Chary, ordförande i organisationskommittén och initiativtagare till 250-årsfirandet, prisade Claude Bourgelats framsynthet.

Världsveterinäråret är formellt invigt, men inte en kvinna i sikte bland den franska organi-
sationskommitténs talare.
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Året är 1763, platsen Collegium
medicum, den tidens högsta myn-
dighet för hälsofrågor i Sverige. 
Dit kommer katastroflarm från de
sydligaste landsdelarna: massdöd
bland nötkreaturen på grund av
boskapspesten. I Kristianstad län
dör 80 procent av kopopulationen 
– ett allvarligt hot mot djurägarnas
ekonomi och mot folkförsörjningen.
Det behövs en yrkesgrupp med 
speciell utbildning för att bekämpa
kreatursfarsoter. Collegium medicum
föreslår regeringen att snarast sända
tre stipendiater till den nyöppnade
veterinärutbildningen i Lyon. Carl
von Linné lämnar ett mycket klart
besked. Peter Hernquist är den som
borde ”verkligen sökas och ej söka”
eftersom han ”är en av de bästa vi
nu äga i natural-Historien”. På hös-
ten samma år startar resan till Lyon
för Hernquist och hans två kamra-
ter. Hernquist skulle bli den ende
som med fullföljd utbildning åter-
vände till Sverige.

Den 8 maj 1726 föddes en son till rust-
hållaren Gunnar Jonsson och hans hustru
Christina, på Hallegården i Skrelunda
by, Härlunda socken ca tre fjärdingsväg
(8 km) söder om Skara. Enligt försam-

lingens dopbok döptes han till
Pehr den 27 april samma år.
Förklaringen till denna krono-
logiska orimlighet är att tide-
räkningen ändrades från den
julianska till den gregorianska
år 1753, vilket innebar en dif-
fe rens på 11 dagar.

Pehr växte upp under små
omständigheter och hade en
trög skolstart. Först vid 19 års
ålder vann han inträde vid
gymnasiet. Som brukligt tog
han sig då ett nytt efternamn,
Hernquist efter sin hemför-
samling, och Pehr blev enligt
hans egna namnteckningar
Peter, Petrus eller under tiden 
i Frankrike Pièrre.

AVHANDLING OM ATT
UPPNÅ SJÄLSFRID
Vid 24 års ålder skrevs Hern-
quist in vid filosofiska fakul -
teten i Uppsala och skrev en
avhandling i praktisk filosofi för vinnande
av magistersgraden, enligt tidens sed
avfattad på latin: De mediis tranquillan-
dae animae naturalibus = Om naturliga
medel att uppnå själsfrid. Hans profes-
sor ansåg sig inte kunna godkänna
avhandlingen, varför Hernquist återkal-
lade den och valde att i stället försvara
den vid universitetet i Greifswald, som
fortfarande var svenskt. Där godkändes
den och Hernquist promoverades till
filosofie magister 1756.

Återkommen till Uppsala drogs Hern -
quist som så många andra in i kretsen
kring dåtidens store svenske naturvetare
Carl von Linné. Genom sin flit och
begåvning vann han den store mästarens
särskilda bevågenhet, i självbiografin
uttryckt som följer: ”Ingenting gav
Archiatern [Linnés titel] ut att tryckas,
som ej Hernquist skulle förut genom -
läsa”, en nog så rimlig förklaring till 
Linnés översvallande omdömen om sin
adept.

GÖRAN JÖNSSON, leg veterinär, VMD, professor emeritus,
intendent vid Veterinärhistoriska Museet*

Den första svenska förordningen över åtgärder för
att förhindra boskapspest. Sjukdomen orsakade
stora förluster i mitten av 1700-talet.
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Peter Hernquist, grundaren av
svensk veterinärmedicin
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FRANKRIKE
Resan till Frankrike anträddes på hösten
1763 och företogs sjöledes från Göte-
borg över Dover till Calais. Hernquists
egen beskrivning av sjöfärden med
nästintill skeppsbrott och rena sjörövar-
fasoner, ger goda bevis för hans drama-
tiska ådra. Den fortsatta färden med
täckt vagn för 8–10 personer och dragen
av lika många hästar gick över Paris, där
man stannade några dagar innan man
slutligen kom till Lyon och den nya
veterinärskolan. Där inhystes man tem-
porärt ”uti Elevernas gemensamma
boning bland 40 à 50 grova och osnygga
ynglingar”, Hernquists förstahands in -
tryck av den brokiga elevkader, både 
vad beträffar nationalitet, ålder, förkun-
skaper och intellektuell kapacitet, som
skulle bli hans studiekamrater. 

Mot denna bakgrund är det inte för-
vånande att den undervisning som gavs
inte fyllde de förväntningar och krav
som ställdes av Hernquist, en mogen
man som under flera år undervisats av
och arbetat nära den dåtida naturveten-
skapens främste företrädare. Han fram-
förde också kritiska synpunkter till
Bourgelat, skolans grundare och chef,
vilken tog mycket illa upp och hotade
med att skilja de svenska stipendiaterna
från skolan. Borgfred kunde dock slutas
och Hernquist fullföljde utbildningen,
men det slutbetyg han gav den var inte
nådigt: Den var ”värre och hårdare än
ett arbete på Marstrands fästning – Den
ej känt detta korset kan ej döma därom.
Säll den som undsluppit." 

FORTSATTA STUDIER I PARIS
Lättnaden var stor när han kunde ta sitt
pick och pack, köpa sig en häst och rida
den långa vägen till Paris för att förkovra
sig ytterligare. Där kom han i kontakt
med olika humanmedicinska läroanstal-
ter och de stora sjukhusen och förvär -
vade avsevärda kunskaper i såväl kirurgi
som medicin, bland annat de veneriska
sjukdomarna. Än viktigare var kontak-
ten med Philppe-Etienne Lafosse, en
känd hippiater, som nyligen startat en
veterinärskola i Paris. Dit inbjöds Hern-
quist och kunde med fortsatt ekono-
miskt stöd från den svenska regeringen
arbeta hos Lafosse, som också lät honom
bo i sitt hem.

Han deltog i den praktiska undervis-
ningen, utförde nästan dagligen opera-
tioner på häst och var engagerad i till-
komsten av Lafosses praktverk COURS
D´HIPPIATRIQUE, genom att utföra
en stor del av de dissektioner som
utgjorde grunden för verkets talrika
illustrationer över hästens såväl normala
som patologiska anatomi. Vid sidan av
sina veterinär- och humanmedicinska
aktiviteter idkade Hernquist ett flitigt
umgänge med samtida kulturpersonlig-
heter i Paris och blev välorienterad 
i upplysningstidens filosofiska tanke -
gångar, bland annat genom personligt
umgänge med Jean-Jacques Rousseau.

PENGARNA TOG SLUT
På hösten 1769 meddelade den svenska
regeringen att den inte längre kom att
lämna något ekonomiskt stöd för Hern-

quists utlandsvistelse. Han övervann sin
lust att anta erbjudande att stanna kvar i
fortsatt tjänst hos Lafosse och återkom
vid jultiden 1769 till Sverige efter en
minst lika äventyrlig båtfärd som vid
utresan.

Väl hemkommen fick han regeringens
uppdrag att planera för en svensk veteri-
närskola. Med sedvanlig effektivitet
utarbetade han ett förslag om en skola
förlagd till Stockholm, ett förslag som
dock lämnades obeaktat. Ett skäl kan
vara att boskapspestens härjningar hade
avklingat, ett annat att några medel 
inte fanns tillgängliga för skolan, vilket
enligt Hernquist kunde bero på att de i
stället använts för att starta Musikaliska
Akademien. Den nytillträdde kungen
Gustaf III var mer intresserad av de
sköna konsterna än sjuka kreatur. 

ÅTER TILL SKARA
I sin besvikelse över den uteblivna 
veterinärskolan sökte Hernquist arbete
på flera olika håll och fick slutligen ett
lektorat i matematik vid sin forna gym-
nasieskola i Skara med tillträde i augusti
1773. Han släppte dock inte drömmen
att få starta Sveriges första veterinärskola
och bedrev en intensiv lobbyverksamhet
med biskopens och landshövdingens
hjälp. Viss framgång rönte han, när han
1774 fick kungens uppdrag att mot ett
årligt arvode om 1 000 riksdaler vart
tredje år utbilda två elever i veterinär-
konsten. Hjälp på vägen till en reguljär
veterinärutbildning var ett häftigt ut -
brott av en smittosam luftvägssjukdom
hos hästarna på det kungliga stuteriet i
Strömsholm. Hernquist kallades dit och
efter hans besök upphörde sjukdomen 
– trots eller tack vare vet ingen, men
kungens intresse för veterinärskolan
väcktes. Den 8 maj 1775 undertecknade
han det kungabrev, där prebendehem-
manet Brogården uppläts till ”en Lasa-
retts Inrättning för Sjuke Kreatur” för
”Lärlingars undervisande och inövande i
berörda Vetenskap”. Så blev Hernquists
49-årsdag födelsedagen för svensk vete-
rinärutbildning.

GOD SÅNGRÖST MERITERANDE
För att rekrytera elever till den nya sko-
lan tog Hernquist hjälp av biskopen i
Skara, som undertecknade en cirkulär -

➤
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Hernquist till häst på väg mot Paris. Resan till Frankrike blev dramatisk. 
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skrivelse till stiftets alla präster med bön
om hjälp att hitta ynglingar ”med natur-
lig kvickhet och tilltagsenhet, vara väl -
artade och vid arbete vana, i synnerhet
tjänliga [skickliga] att smida – ha en
böjelig röst [bra sångröst] och kunna
redigt läsa och skriva”.  

Fysiska företräden och god sångröst
sattes före den intellektuella kapaciteten.
Men så var också inslaget av smides -
konst och hovslageri en så stor del av
den initiala undervisningen, att den kan
betecknas som en avancerad hovslagar -
utbildning. Hernquists främste och tid-
vis ende medarbetare var instruktions -

smeden, vilket förstärkte detta intryck. 
Den ”böjeliga rösten” var en förut-

sättning för den undervisning i sång och
musik som inkluderades i schemat. 
Eleverna skulle nämligen efter fullgjord
utbildning kunna återvända till sina
hemsocknar som klockare. Hernquist
var väl medveten om att den praktiska

utövningen av djursjukvård, med
undantag för den som bedrevs inom
krigsmakten, låg i händerna på ”det
liderligaste Avskrap av Människor”. Som
anställda i kyrkan skulle hans elever få
en god social ställning även när de ut -
övade sin djurläkekonst. 

Under sina 33 år som föreståndare för ➤
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Gustaf III prioriterade Musikaliska Akademien (bilden) före veterinär -
skolan, vilket gjorde att Peter Hernquist fick återvända till Skara. 

Hovslagarkonsten var en avsevärd del av den första veterinärut-
bildningen.

Peter Hernquist har genom åren
fått många hävdatecknare, som
förutom officiella noteringar haft
tillgång till ett rikt biografiskt
material i form av ett stort antal
brev och andra handskrifter för-
fattade av Hernquist, inte minst
hans självbiografi. Om den senare
ska framhållas att den skrevs på
hans ålders höst, vilket kan för-
klara en del uppenbara sakfel.
Hans dramatiska ådra kopplad 
till en påtaglig obenägenhet att
vara blygsam gör att många av
självbiografins uppgifter får tol-
kas med försiktighet.
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Övre luftvägskirurgi
Föreläsare Gert ter Haar (DECVS) från Veterinärfakulteten vid Universitetet i Utrecht.

Gert är ass prof i kirurgi, chef för avdelningen Öron, Nos och 
Halssjukdomar samt ordförande i den Internationella Öron, Nos och
Halssamman   slutningen för veterinärer.

Plats Best Western Arken Hotel & Art Garden Spa i Göteborg.
Hemsida www.arkenhotel.com, telefon 031-726 25 00. 
Ett antal enkel- resp dubbelrum finns reserverade t o m den 12 april. 
Vid bokning, ange Västra Djursjukhuset/Skalpellenmöte.

Mötesavgift 3 750 kr (inkl moms) insättes på Skalpellens plusgirokonto 
498 36 75-2, uppge namn. I avgiften ingår samtliga måltider 
inkl kursmiddag samt en svalkande/värmande upplevelse ...

Anmälan görs till Elisabeth Bademo på Västra Djursjukhuset via e-post 
elisabeth.bademo@vastradjursjukhuset.se, senast 11 april. 
Efter anmälan kommer ytterligare information att erhållas.

Hjärtligt välkomna 
önskar Skalpellen i samarbete med Västra Djursjukhuset i Göteborg.

VÅRMÖTE 2011
Göteborg 13–14 maj
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Sveriges första veterinärskola utexamine-
rade Hernquist ca 150 elever, varav 30
fick anställning som klockare. Resten blev
med ytterst få undantag anställda i
krigsmakten som hovslagare eller fält -
skärer.

SIDOVERKSAMHET SOM 
GYNEKOLOG
Vid sidan av sin lärargärning vid veteri-
närskolan utövade Hernquist en inte
obetydlig humanmedicinsk verksamhet,
han blev ”ortens praktiker både för
Människor och Boskap”. De kunskaper
han inhämtat i Paris om veneriska sjuk-
domar omsatte han genom att öppna
och driva ett veneriskt lasarett i Skara,
där han på egen bekostnad inhyste och
behandlade syfilispatienter. Han utövade
dessutom ett omfattande författarskap i
skilda ämnen. En del blev tryckt, bland
annat Anatomia Hippiatrica och Kort
Genväg till Naturaliers Kännedom, men
det mesta finns bevarat till eftervärlden
som handskrifter – mer än 3 000 sidor
finns i Veterinärhistoriska museets arkiv,
däribland ”En kort undervisning för
barnmorskor”.

Hernquists mångfasetterade livsgär-
ning avslutades den 18 december 1808.
Han efterlämnade en stor förmögenhet,
som han i avsaknad av bröstarvingar 
testamenterade till sin veterinärskola

och som gav förutsättningar att driva
denna i ytterligare 80 år. Även om det
finns många uppgifter i hans självbio-
grafi att ifrågasätta, kan man förbehålls-
löst ansluta sig till den sista meningen i
biografin, där han nämner sig själv i
tredje person: ”Således har han gjort,
vad ej många andra finnas hugade att
efterfölja.” Han lyckades med råge leva

upp till det motto han hade i sitt per-
sonliga sigill: Aude sapere (våga vara vis),
och var väl förtjänt att hedras med den
byst som avtäcktes på 200-årsdagen av
hans bortgång.

*GÖRAN JÖNSSON, leg veterinär, VMD, 
professor emeritus, intendent vid Veterinär -
historiska Museet, Box 234, 532 23 Skara.

Bysten av Hernquist framför hans veterinärskola, numera veterinärhistoriskt museum,
där hans ande fortfarande svävar.  
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Vid årets veterinärkongress kommer det att finnas en
ökad möjlighet att presentera sin forskning för intresse-
rade kolleger. Du som forskar inom olika områden som
rör sällskapsdjur, häst, husdjur, veterinär folkhälsa och
försöksdjur kan nu skicka in ett abstract. 

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

Meddela även om du skulle vara intresserad av att
inkomma med ett fullständigt manuskript i ämnet
(manus stopp den 1 september).

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

Skicka ditt abstract till SVS generalsekreterare Christina
Arosenius, christina.arosenius@svf.se, senast den 29
april 2011. Besked om ditt abstract accepteras eller ej
lämnas senast den 16 maj.

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

Inbjudan att inkomma med abstracts till
Veterinärkongressen 2011 gällande

SVS vetenskapliga program för
sällskapsdjur, häst, husdjur, veterinär folkhälsa och försöksdjur
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”Den videnskab, som skolen så 
højtideligt lovede, skulle først
grundlægges”. Sådan beskrev Peter
Christian Abildgaard (1740–1801)
senere opholdet på Veterinærskolen
i Lyon. Han mente tydeligvis, at
veterinærvæsenet havde meget at
lære, selvom der nu eksisterede en
veterinærskole. Få år senere førte
han sine ideer ud i livet ved at
oprette den første veterinærskole i
Norden. Det hele begyndte i 1763,
hvor kongen sendte tre unge
mænd til Frankrig for at studere
veterinærvidenskab, så de kunne
bekæmpe den raserende kvægpest
i Danmark.

KVÆGPESTEN HÆRGEDE 
DANMARK
Kvægpesten hærgede flere gange Dan-
mark i 1700-tallet. Op mod to millioner
stykker kvæg omkom under et udbrud,
der varede fra 1744 til 1752. I de næste
ti år var landet forskånet, indtil kvæg-
pesten på ny brød ud i 1762. De danske
myndigheder så meget alvorligt på syg-
dommen og lod blandt andet to medici-
nere undersøge sygdommen. Men des -
værre kunne de ikke bringe noget nyt
om sygdommens bekæmpelse. Tiden var
kommet, hvor der måtte uddannes
veterinærer.

VETERINÆRSKOLEN I LYON
Udenrigsminister Bernstorff (1712–
1772) blev i foråret 1763 gjort opmærk-
som på, at svenskerne ville sende tre 
studerende til den nyoprettede veteri -
nærskole i Frankrig. De skulle lære at
bekæmpe kvægpesten, der også hærgede
i Sverige. Han anbefalede kongen, 

Frederik V (1723–1766), at gøre det
samme, så også Danmark på rationel vis
kunne bekæmpe denne sot. 

Veterinærskolen i Frankrig var grund-
lagt i 1761 af juristen og hippologen
Claude Bourgelat (1712–1779), der
blot året efter havde budt de første 38
elever indenfor. Udenrigsministeriet
havde kontaktet Bourgelat, som anbefa-
lede at sende studerende til veterinær -
skolen i Frankrig. Frederik V besluttede
i lighed med svenskerne at opslå tre sti-
pendier, og man gik straks på jagt efter
egnede studenter, som kunne studere
veterinærvidenskab på skolen i Frankrig.

TRE LOVENDE UNGE STUDENTER
I første omgang blev to medicinstude-
rende og en enkelt kirurgistuderende
udvalgt til stipendierne. P C Abildgaard
var dengang en endnu kun 22-årig og
meget lovende medicinstuderende. Han
var bror til kunstneren Nicolai Abild-
gaard (1743–1809). Oprindeligt kom
Abildgaard i lære som farmaceut på Fre-
deriks Hospitalets apotek, fordi faderens
økonomi ikke tillod, at han kunne 
studere på universitetet. Abildgaard var
meget videbegærlig, og ved at tage næt-
terne i brug til studier blev han hurtigt
en dygtig kemiker. Efter fem år som apo-
tekerelev kom han ind på Københavns
Universitet, hvor han nu læste medicin.
Lærerne på medicinstudiet lagde mærke
til den kvikke og videbegærlige unge
mand, og det var derfor oplagt, at valget

AAGE KRISTIAN OLSEN ALSTRUP, dyrlæge,
Ph D, freelancejournalist*

Peter Christian Abildgaard studerede
veterinærmedicin i Lyon i 1763–1766.
Senere grundlagde han en veterinærskole
i Danmark. Buste fra KU LIFE. 
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faldt på ham, da der skulle findes tre
egnede kandidater til stipendierne.
Abildgaards rejseledsagere var den medi-
cinstuderende Müller og den kirurgistu-
derende Bachhuusen. Studieopholdet
blev planlagt i lyntempo, og det var tre
forventningsfulde unge mænd, der den
27. september 1763 lod sig indskrive på
veterinærskolen i Lyon. En fransk avis
skrev en hel artikel om de tre danskeres
ankomst til skolen og om den raserende
kvægpest i Danmark. I bagagen havde de
stipendier til tre års studium på skolen. 

KOM MED STORE FORVENTNINGER
Claude Bourgelat var direktør for vete -
rinærskolen, som han havde grundlagt
den 4 august 1761. De første elever blev
optaget på studiet året efter – i 1762.
Allerede i 1763 var skolen blevet popu -
lær, og nogle af Bourgelats elever var
sendt rundt til forskellige områder i
Frankrig for at bekæmpe kvægpesten og
for at oplyse bønderne om, hvordan de
kunne forebygge epidemien. 

Det var langtfra kun Danmark og
Sverige, der sendte elever til Veterinær -
skolen i Lyon. På rekordtid blev skolen
nemlig kendt i Europa, og elever fra
mange lande strømmede til. Der var
således allerede 80 elever på skolen, da
Abildgaard, Müller og Bachhuusen
ankom i efteråret 1763. Hvad alle disse
elever havde af forventninger til veteri -
nærstudiet er svært at vide, men de tre
danskere kom først og fremmest til 
Lyon for at blive klogere på, hvordan
man bekæmpede kvægpest. De havde
dog befaling med hjemmefra om, at de
også skulle studere veterinærvidenska-
ben bredt. Abildgaard har siden fortalt,
at de alle tre havde personlige planer
om, ved siden af kvægpeststudierne, at
fortsætte deres medicinske og kirurgiske
uddannelser i Frankrig. Det viste sig, at
de var kommet til en skole, der udeluk-
kende havde fokus på heste. Dette var en
skuffelse og kilde til store frustrationer. 

KUN ABILDGAARD BLIVER 
VETERINÆR 
Skuffelserne over studiet fik hurtigt 
konsekvenser, idet Müller kort efter
ankomsten ragede uklar med Bourgelat
og derfor måtte rejse hjem til Danmark.
Han blev i stedet erstattet af en anden

student, Kröyer, som ulykkeligvis døde
af tuberkulose nogle få år efter endt stu-
dium. Bachhuusen gennemførte studiet,
men hjemvendt til Danmark beskæfti -
gede han sig aldrig senere med veteri -
nærvidenskaben, idet han fik ansættelse
som kopper-inokulatør. Det var således
kun Abildgaard, der fik varig betydning
for veterinærfaget i Danmark. Selvom
han primært var sendt til Frankrig for at
lære om kvægpesten, huskede han på, 
at det jo var ham pålagt at studere vete -
rinærvidenskab i almindelighed. Han
kastede sig som altid videbegærligt over
studierne og tilegnede sig så meget af
den nye viden, som det var ham muligt.
Inden længe fik han sig et venskabeligt

forhold til Bourgelat. Studierne havde
fokus på heste, og navnlig på anatomien,
som mange af de studerende fandt alt
for detaljeret. Derimod var undervis-
ningen i patologi og terapi yderst
begrænset. 

De danske studerende var ikke impo-
nerede over undervisningen. Behand-
lingerne af hestesygdomme var – ifølge
Abildgaard – snarere forsøg, end de var
egentlige veletablerede og underbyggede
behandlingsformer. Ofte var det skolens
egne studerende, der udførte forsøgene,
og det blev ikke altid gjort på den mest
videnskabelige måde, vurderede Abild-
gaard senere. Intern medicin blev der
slet ikke undervist i – dette fag blev først

Det Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg (KU LIFE) er i dag en del af Københavns
Universitet. Det hele begyndte med Den Kgl Veterinærskole i 1773.
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introduceret på veterinærskolen i 1790.
Forelæsningerne var præget af, at Bourge-
lat nok selv skrev sine forelæsninger,
men at han oftest lod uerfarne kirurger
oplæse manuskriptet under forelæsning-
erne, således at han ikke selv behøvede 
at gøre det. Bourgelat følte nemlig ikke
selv, at det var ham værdigt at forelæse,
da han var skolens grundlægger og
direktør. Abildgaards egne følelser om -
kring studietiden i Frankrig kender vi fra
et udateret, håndskrevet udkast, hvor
han blandt andet skrev (frit oversat):

”Jeg, der elsker heste, fandt det meget
nyttigt at lære om dem, og jeg tænkte, at en
lignende institution i mit fædreland, hvor
heste og kvæg er de vigtigste husdyr, ville
være formålstjenligt, og at det derfor
desværre var min pligt ikke at opgive mit
ophold, specielt fordi den kongelige befa-
ling ikke var specifik, men blot at vi skulle
tilegne os den videnskab, som skolen doce-
rede. Derfor blev jeg på skolen i tre år og
udholdte de talrige plager, som jeg måtte
tolerere af en kompetent, men ekstrem hov-
modig og forfængelig lærer”.

Abildgaard var flittig, og efter kun 2½ år
afsluttede han sine studier på veterinær -
skolen i Lyon. Selvom Bourgelat smig -
rede ham ved at tilbyde ham en stilling
ved skolen, vendte Abildgaard dog til -
bage til København i 1766.

VETERINÆRSKOLE I KØBENHAVN 
Hjemvendt til Danmark var Frederik V
død, og Abildgaard kunne konstatere, at
interessen for veterinærvidenskab var
kølnet, siden han tre år tidligere var
taget til Frankrig. Abildgaard fik dog lov
at beholde sit stipendium på 250 rigsda-
ler i de næste to år, således at han kunne
gå i gang med at bekæmpe kvægpesten.
Han havde dog ikke meget held i dette
arbejde, og han besluttede derfor at
vende tilbage til medicinen, som han
sideløbende med veterinærvidenskab
havde studeret i Frankrig. Han funge -
rede efter 1768 som praktiserende læge i
København. Han opgav dog ikke helt
veterinærvidenskaben, og i 1770 udgav
han bogen: ”En dansk heste- og kvæglære”.
Bogen blev meget populær i såvel Dan-
mark som i Tyskland og Sverige – og så
sent som i 1883 udkom 13 oplag på
dansk. 

I 1771 udgav Abildgaard endnu en
bog om veterinærvidenskab, og dette gav
anledning til, at lægen Johann Friedrich
Struensee (1737–1772) fik øje på ham.
Han tilbød Abildgaard at oprette en
dansk veterinærskole som den i Frank-
rig. Abildgaards lægepraksis var dog
begyndt at gå ret godt, og da han talte
flere sprog, havde han flere udenlandske
ambassadører som klienter. Så Abild-
gaard havde i første omgang ingen 
ønsker om at oprette en sådan veteri -
nærskole, men han skiftede dog snart
mening. Planerne om en skole led dog
skibbrud, da Struensee blev henrettet i
1772. 

En dødelig lungesygdom blandt
hestene i de kongelige stutterier, som
Abildgaard med succes bekæmpede,
banede på ny interessen for en veteri -
nærskole i Danmark. Den 13 juli 1773
oprettede Abildgaard Veterinærskolen
på Christianshavn, som var Nordens
første veterinærskole. Skolen var den -
gang privat, og sammen med skolen
grundlagde han tillige det bibliotek, som
i dag udgør Det Biovidenskabelige
Fakultetsbibliotek. En anden elev fra
studieopholdet i Lyon, svenskeren Peter
Hernquist (1726–1808), grundlagde i
1775 den svenske veterinære skole i
Skara. Der er forbløffende mange paral-

leller i Hernquist og Abildgaards liv og
virke, som man kan forvisse sig om ved
at læse Göran Jönssons artikel om Peter
Hernquist. 

TAK
Tak til ph d Hélène Audrain for oversæt-
telse af franske tekster og til dr med vet
Ivan Katic for inspiration under skriv-
ningen af artiklen.
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Den Kgl Veterinærskole på Christianshavn blev grundlagt i 1773 som Nordens første
veterinærskole. Akvarel af Fr Hardvendel, 1990. 
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Den veterinärmedicinska fakulteten
vid Helsingfors universitet i Vik lig-
ger på Agnes Sjöbergs gata. Här är
historien bakom namnet, Agnes
Sjöberg var bland annat den första
kvinnliga veterinären i Europa.

Agnes Sjöberg (1888−1964) studerade
till veterinär utomlands, eftersom Fin-
land fick en egen veterinärskola först
1945. Sjöberg avlade som första kvinna 
i Europa veterinärmedicine licentiatexa-
men och var troligen den första kvinnan
i världen som disputerade för veterinär-
medicine doktorsgrad.

Hon levde sin barndom på en gård i
Österbotten i västra Finland. Livsmiljön
dominerades av jordbruk och kreaturs -
skötsel, gården bestod av nästan 3 000
hektar mark, stall, ladugårdar, svingårdar
och av en stor karaktärsbyggnad. Barnen
deltog i gårdens arbete och Agnes trivdes
speciellt bra i ladugården, hos drängarna
och som gäst i gårdens skola för boskaps -
vård. För familjens barn fanns guver-
nant, men Agnes var speciellt intresserad
av att rida.

KUNSKAPENS VÄG BETRÄDS
”Kvinnans värld är hemmet, mannens
hem är världen”, sade man för hundra 
år sedan. Skolväsendet hade planerats
endast för pojkar och män som måste få
ett yrke för att försörja sina familjer.
Utbildning för flickor var allmän endast

i de svenskspråkiga ståndsfamiljerna och
målet var en allmänbildning. Åren
1900−1905 gick Agnes i Vasa i svensk-
språkig flickskola. Fadern förbjöd alla
drömmar om att ta studentexamen och
tillät endast sin dotter att gå i hushålls-
skola.

Efter några år gav dock Agnes far med
sig och anställde en studentlärare för
dottern. Agnes tog studentexamen 1911

och under sommaren blev hon anställd
vid veterinär John Engdahls praktik.
Engdahl konstaterade att den modiga,
sportiga och intelligenta flickan lämpade
sig för veterinäryrket mycket bättre än
mången man. Han skickade ett rekom-
mendationsbrev till veterinärhögskolan i
Zürich. 

I Schweiz väntade en besvikelse på
Agnes: Finland var en autonom del av
Ryssland och hon fick därför ingen stu-
dieplats. Hon blev istället antagen på
prov vid veterinärmedicinska högskolan i
Dresden. Hon fick studiebok och direk-
 tivet: ”Ni gör som de övriga herrarna.”

DE SVÅRA STUDIEÅREN
Agnes Sjöberg mötte motstånd från
lärarkåren och speciellt från övriga finska
studenter. En del av lärarna försökte
driva henne från föreläsningssalen
genom grovt språkbruk och 30 stude-
rande landsmän i Dresden mobbade
henne då de oroade sig för att hennes
exempel skulle bana vägen för flera kvin-
nor i yrket. Agnes var dock framgångsrik
i sina studier, speciellt för att hon kände
till hästar så väl. Efter något år bytte hon
lärosäte till Berlin, där det endast fanns
två landsmän. Högskolan övervägde
noga innan hon blev antagen. 

Som första kvinna i Europa ansökte
Agnes våren 1913 om tillstånd att av -
lägga veterinärkandidatexamen. Enligt
högskolans reglemente kunde examen
bara avläggas av en man som var student
och därtill uppfyllde kriterierna, bland

ANNELI MÄKELÄ-ALITALON, docent i historia*

Bearbetad av Anna Parkkari, Finsk Veterinärtidskrift 
och översatt från finska av Leif Wikman.

Agnes Sjöberg lämpade sig för veterinär -
yrket mycket bättre än mången man,
men fick kämpa mot en mängd fördomar
för att komma in på den eftertraktade
utbildningen.
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annat att ha fullgjort sin militärtjänst-
göring. Ansökan cirkulerade i den byrå-
kratiska apparaten tills man på somma-
ren beslöt: ”En kvinnlig student som
uppfyller villkoren får i Tyskland stu -
dera till att bli veterinär.” Agnes Sjöberg
banade således väg också för andra 
kvinnor. 

Könet gjorde studierna svårare och
därtill kom det första världskriget som
bröt ut när Agnes höll på att påbörja sin
kliniska praktik. Som medborgare i ett
fientligt land borde finnarna ha lämnat
Tyskland som var i krig med Ryssland.
Men Agnes stannade och blev assistent
på kliniken där hon fick studera vid
sidan av att hon skötte tjänsten. 

1916 avlade Agnes veterinärmedicine
licentiatexamen, trots att en del exami-
natorer hade beslutat kräva mera av en
kvinna än av en man. Efter sin examen
arbetade hon på sin avhandling och 
disputerade ett par år senare i Dresden
om Rots (glanders) hos hästar. Hon pro-
moverades den 27 juli 1918 till veteri-
närmedicine doktor, så vitt man vet som
första kvinna i världen. 

ÅTERKOMSTEN TILL FINLAND
Den unga doktorn påbörjade sin in -
hemska bana som kommunalveterinär i
södra Finland, där kollegerna i grann-
kommunerna och distriktsveterinärerna
försökte förringa hennes kunskaper.
Från och med sommaren 1920 gjorde
hon sina patientbesök med bil och på
den tiden fanns det endast ca 200 bilar 
i hela Finland. Med sina kunder hade
Agnes inga problem, hon var ju kunnig.

I slutet av 1920 flyttade Agnes Sjö-
berg till Närpes i Österbotten där hon
var tvungen att övertyga misstänksamma
djurägare. Ryktet om hennes kunnighet
spred sig snabbt, speciellt efter att hon år
1921 hade utfört den första konstgjorda
befruktningen på häst. 

Agnes Sjöberg hade en mycket stark
vilja och hade sin beskärda del av olika
schismer under hela sitt liv. Efter åter-
komsten till Finland fick hon erfara att
hon trots sin yrkeskunskap inte ansågs
vara jämlik med män. Vid veterinärföre-
ningens möten berövades hon rätten till
att tala. I Finland levde ännu en stark
tradition att kvinnan skulle tiga i för-
samlingen.

TILLÄGGANDE UTBILDNING 
UTOMLANDS
1923 sade Agnes Sjöberg upp sig från
sin tjänst och reste utomlands. Först till-
bringade hon några månader vid veteri-
närmedicinska högskolan i London och
sedan över ett år i USA. Hon åkte runt
på högskolor, veterinärkliniker och mot-
tagningar. Efter de lantliga åren i Finland
njöt hon enormt av den anglosaxiska
världen vid Cornelluniversitetet och i
New York. På den tiden var det ovanligt
att från Finland resa till den engelsksprå-
kiga världen.

Därefter fick Agnes ett stipendium
för studier i Hannover. I april 1924
påbörjade hon forskning i Tyskland där
hon i ett och ett halvt års tid studerade
parasiter. Förutom en avhandling skrev
hon ett 20-tal vetenskapliga artiklar.
Hennes vetenskapliga produktion väckte
intresse utomlands men i Finland upp -

skattades hon inte. Hon tystades under
både inhemska och nordiska möten. 

EN STOR LANDSORTSPRAKTIK
Till julen 1926 återvände Agnes Sjöberg
till Finland och grundade en praktik i
österbottniska Kauhajoki. Hon fortsatte
sitt arbete efter att 1928 ha gift sig med
agronomen Veikko Klaavu och fött 
tvillingpojkar, trots att man på den tiden
förväntade sig att mammor bara skulle
sköta sina barn. Enligt den äktenskaps -
lag som då var i kraft var mannen för-
myndare för sin hustru och berättigad
till att sköta familjens finanser. 

1932 avlade Agnes Klaavu enligt
dåvarande lagstiftning distriktsveterinär -
examen. Äktenskapslagen hade förnyats
1930 och den äkta mannen hade för -
lorat sitt förmyndarskap så hustrun 
hade en möjlighet till statliga tjänster
och att självständigt använda sina egna

Sitt huvudsakliga livsverk utförde Agnes Sjöberg från och med 1938 som privatpraktiker 
i Östermyra i Österbotten. Motståndet från manliga kolleger var dock kompakt.
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inkomster. Trots sin examen fortsatte
Agnes sin privatpraktik i Kurikka åren
1932–1935, och fungerade sedan som
köttkontrollant i tre års tid i österbott-
niska Ilmajoki.

Sitt huvudsakliga livsverk utförde hon
från och med 1938 som privatpraktiker
i Östermyra i Österbotten. Under vin-
ter- och fortsättningskrigen vikarierade
hon för distriktsveterinärer i några
månaders tid. Äktenskapet hade stran-
dat 1935 och Agnes Klaavu hade åter
blivit Agnes Sjöberg. 1948 gjorde hon
ett studiebesök till Sverige och 1952 fick
hon inbjudan att föreläsa i München.

Pionjärens bana överskuggades av en
kontinuerlig kamp med kollegerna. Hon
blev enligt eget förmenande ojust ankla-
gad för försummelser. Å andra sidan
rönte Agnes Sjöberg framgång hos kun-
derna. Man berömde henne i pressen
vilket yrkeskåren inte såg med blida ögon.
Veterinärföreningens etiska råd beskyllde
henne för okollegial reklam och förbitt-
rad utträdde hon ur föreningen. 

DE SISTA ÅREN OCH BERÖMMELSEN
I EFTERHAND
Agnes Sjöberg sålde slutligen sin praktik
men gav konsulthjälp nästan ända till
sin död 1964. Vid hennes begravning
vandrade mången allvarlig bonde till
kistan, men ingen kollega skickade sin
hälsning. Agnes Sjöbergs memoarer
publicerades år 1964.

Först under 1980-talet förstod man
Sjöbergs pionjärarbete, när forskare 
började söka efter den finska kvinnans
historia. 2005 gjordes en radioteater om
Sjöberg och man har spelat pjäsen flera
gånger. På Viks universitetscampus i
Helsingfors fick hon en egen gata, lika-
så i Östermyra i Österbotten. Hennes 
disputationsdräkt och doktorshatt är
utställda på Helsingfors universitets

museum. På 1990-talet gjorde studen-
terna en musikal om hennes liv och man
har föreslagit att hon skulle få ett eget
frimärke. 2008, då 120 år hade förflutit
sedan hennes födelse, firade man henne
på Veterinärdagarna.

*ANNELI MÄKELÄ-ALITALON, docent i histo-
ria, Gunillagränd 5 D 23, 00870 Helsingfors.

Först under 1980-talet förstod man Sjöbergs pionjärarbete och 2007 togs ett förslag till
frimärke fram av veterinär Sven Nikander, för att hedra Agnes. Frimärket har ännu inte
utgivits.
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När den första veterinärskolan i
Lyon startade 1761 utgick läke -
medelsundervisningen från den 
så kallade humoralpatologin. Man
trodde att all sjukdom uppstod
genom en obalans i förhållandet
mellan blod, slem, svart och gul
galla. Idag accepteras bara evidens-
baserad medicin som grund i forsk-
ning och undervsining. Utvecklingen
av veterinärmedicinska läkemedel
från dåtid till nutid beskrivs i artikeln.

Opplysningstidens ånd preget så vel den
human- som den veterinærmedisinske
terapien da den første veterinærskolen
ble grunnlagt i 1761. Man begynte å gå
bort fra Galens multimedikamentelle
forskrivninger og man utfordret kirkens
syn på sykdommer som Guds straff. Fri
og kritisk tenkning ble allment aksep-
tert. Dette illustreres tydelig i en bok fra
1760 (3) (Figur 1) hvis omslagsbilde kan
tolkes som et symbol for opplysningen: I
forgrunnen brytes solens stråler av et
prisme, og setningen Natura per artem
kan oversettes med ”Naturen gjennom
vitenskapen”. Man merker seg at kirken
i denne sammenhengen er redusert til et
ørlite kapell i bakgrunnen.

Brorparten av bokens terapianbefa-
linger må nok karakteriseres som tvil-
somme. Imidlertid kan en del av det
som anbefales, ha hatt tilsiktet effekt.
Det gjelder for eksempel ”Aloes-piller”
hvorav de som lider av forstoppelse

anbefales å ”taga hwarannan eller hwar
tredje afton et eller twå gran” (1 gran ≈
0,006 gram), en dose som var relevant
ved denne indikasjonen ennå på 1950-
tallet (5). Man kan forutsette at lege-
midler som ble anvendt til mennesker,
også ble benyttet til de husdyr som ble
ansett som tilstrekkelig verdifulle. Dette
likte ikke Carl von Linné, som i et brev
av 1763 til en kollega påpekte: Deras

nuwarande Medicamenta äro composita,
tagne äfter meniskiors medicamenter, altså
mycket osäkra. Med ett ord, ett tiokt bar-
barie. Foruten å foregripe fremtidig
kunnskap om artsforskjeller i farmako-
kinetikk og -dynamikk foreslår Linné i
dette brevet Peter Hernquist som kandi-
dat til den nyopprettede veterinærskole i
Lyon. Dette skjer samme år som Frede-
rik V, konge av Danmark/Norge, beslut-

LARS-ERIK APPELGREN, leg veterinär, professor emeritus och
KRISTIAN INGEBRIGTSEN, professor*

FIGUR 1. Utsnitt av omslagsbildet til boken ”Socken-Apothek och någre Hus-Curer” fra 1760.
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Veterinærmedisinske legemidler 
gjennom 250 år
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ter at Per Christian Abildgaard (Figur 2)
også skal sendes til denne skolen, hvis
250-årsjubileum vi feirer i år.

Da veterinærskolen i Lyon ble etab -
lert, var den såkalte humoralpatologien
rådende. Ifølge denne lære skyldtes syk-
dom at det var oppstått en ubalanse i
forholdet mellom de fire kroppsvæskene
blod, slim, svart og gul galle. Det over -
ordnede prinsippet for behandling var å
gjenopprette balansen ved endringer i
diett og livsførsel, senere også ved blant
annet årelating og laksering. Uttrykkene
att vara vid sunda vätskor og være i godt
humør har etymologisk opphav i humo-
ralpatologien. I tidens medisinske ned-
tegnelser finnes mange eksempler på
styrkende og sammentrekkende lege-
midler, det vil si at de ble ansett for å
kunne endre fordelingen av kroppsvæs-
kene. Ett eksempel er pilebark. På 1700-
tallet skjedde det imidlertid også en for-
holdsvis rask medisinsk utvikling, godt
hjulpet av en gryende vekst innen kje-
mien. Parallelt blomstret imidlertid fort-
satt overtroen, og først på 1800-tallet ble
humoralpatologien erstattet av mer
moderne sykdomsteorier. 

KJEMIENS BIDRAG
Den organiske kjemiens utvikling på
1800-tallet gjorde det mulig å fremstille
et stort antall forbindelser av terapeu-

tisk verdi. I 1910 beskrev Paul Ehrlich
syn tesen av arsfenamin, et antisyfilitiskt
legemiddel. Dette var begynnelsen på
kjemoterapien som Ehrlich kalte viten-
skapen om bekjempelse av de agens som
forårsaker infeksiøse sykdommer. Utvik-
lingen av effektive legemidler til bekjem-
pelse av infeksjoner var kanskje det mest
betydningsfulle som skjedde innen medi-
sinen på 1900-tallet, og introduksjonen
av sulfanilamid i 1935 representerte en
revolusjon for veterinærmedisinen. Da
storskala produksjon av penicillin tok til
på 1940-tallet, fikk også veterinærer
mulighet til å ta i bruk dette nye og
bemerkelsesverdig atoksiske antibioti-
kum. I de følgende 30 år ble det intro-
dusert nye klasser av antibiotika som
gjorde det mulig å behandle de fleste
infeksjonssykdommer.

Det skulle imidlertid ikke gå lang tid
før man registrerte økt forekomst av
resistente patogene mikrober. Erkjennel-
sen av at det var en klar sammenheng
mellom bruk av antibiotika og seleksjon
av resistensgener, samt at disse genene
kunne overføres mellom bakterier, aktua-
liserte spørsmålet om hvorvidt den
veterinære bruken av antibiotika var for-
svarlig. Swann-komiteen (6) kritiserte
blant annet anvendelsen av subterapeu-
tiske nivåer av antibiotika, for eksempel
som tilvekstfremmenede middel. Krisen
i humanmedisinen de seneste 15 årene
har medført en revurdering av prinsip-
pene for anvendelse av antibiotika. EU

forbød tilsetting av tilvekstfremmende
antibiotika til fôr i 1999, og for å bremse
resistensutviklingen oppfordres det i dag
til en restriktiv bruk av antibiotika.

Foruten antibiotika, ble det på 1900-
tallet introdusert et stort antall nye
veterinærmedisinske legemidler: insekti-
sider og antiparasittære legemidler,
lokal- og generelle anestetika, analgetika,
antiseptika, autonome farmaka, antihis-
taminer, insulin, kortikosteroider og
andre hormoner. Alle disse legemidlene
medførte en epokegjørende forandring i
veterinærmedisinsk terapi, og mulighe-
tene for å helbrede og lindre lidelser økte
dramatisk. Nye sedative legemidler
medførte at det ble lettere å kontrollere
dyrene, og gjorde håndteringen sikrere
både for pasient og veterinær (Figur 3).
Videre førte effektive smertestillende
midler til økt dyrevelferd ved behand-
ling av ulike lidelser. 

Fortsatt var imidlertid veterinærer
ofte ikke klar over at forskjellige dyre -
arter trengte ulike doseringer. Kunnska-
pen om disse grunnleggende og særdeles
viktige forhold begynte først for alvor å
utvikles på 1950-tallet. I 1958 belyste
Broodie (1) markante speciesforskjeller
med en substans som ble anvendt for
brunstsynkronisering. Den effektive
plasmakonsentrasjonen (undertrykkelse
av frisetting av gonadotrope hormoner)
var 3 microgram/ml for alle de sex dyre-
artene som ble studert. Den dosen som
trenges for å oppnå den virksomme

FIGUR 2. Hans Christian Abildgaard. 
Foto fra samlingene i Veterinärhistoriska
museet i Skara.

FIGUR 3. Steilende hester. Acke Åslund. Veterinärhistoriska museet i Skara.
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plasmakonsentrasjonen, varierte dog fra
1 til 200 mg/kg (Tabell 1).

RESTKONSENTRASJONER AV VETE -
RINÆRE LEGEMIDLER I MATVARER
Innsikten om at legemidler ble skilt ut i
melk medførte krav om frister for leve -
ring av melken fra behandlede lakterende
dyr. Opprinnelig var det bekymring for
prosesseringsteknikker i meieriindustrien,
og ikke hensynet til konsumenten, som
var drivkraften bak disse kravene. Om -
tanken for konsumentene ble senere det
primære. Da man ble oppmerksom på at
legemiddelrester også kunne forekomme
i kjøtt og egg, oppstod krav om frister
også for disse. Kravet til dokumentasjon
når det gjelder restkonsentrasjoner av
legemidler i matvarer er i dag strengt
regulert innen EU.

LEGEMIDDELBEHANDLING I 
AKVAKULTUR
Foruten åpenbare vanskelighetene knyt-
tet til presis dosering, byr legemiddel-
bruk i denne sektoren også på problemer
både hva angår restkonsentrasjoner, 
resistensutvikling og miljøpåvirkninger.
Bakterielle infeksjonssykdommer repre-
senterte tidligere en trussel mot opp -
drettsnæringens eksistens, og store
mengder antibiotika ble anvendt for å
opprettholde produksjonen. En omfat-
tende og suksessrik satsing på vaksine -
utvikling muliggjorde en kraftig reduk-
sjon i forbruket på 1990-tallet (Figur 4).
Bakterielle infeksjoner synes nå å være
under kontroll i Norge, men virussyk-
dommer og parasittangrep representerer
fortsatt store utfordringer. Lakselus
(Figur 5) er i ferd med å utvikle resistens
mot alle aktuelle behandlingsmidler, og predatorer som bergnebb (Figur 6) vil

kunne få økt betydning i bekjempelses -
arbeidet.

FRA PILEBARK TIL NSAID
Salicylsyre er et legemiddel som utviser
åpenbare speciesvariasjoner, og kan tjene
som et eksempel for å belyse de spesielle
problemene man iblant står overfor i
veterinærmedisinen.

Pil (Salix) (Figur 7) finnes beskrevet
som legemiddel i egyptiske papyrusdo-
kumenter (2). Hernquist anbefalte pile-
bark og skrev: ”Alla simpla febrar botas
med detta enda”. Den mest sannsynlige

forklaringen på denne empirisk observa-
sjonen er at pilebark inneholder salicin
(4) som i kroppen omdannes til salicyl-
syre. Salicylsyre demper betennelse og
virker i tillegg febernedsettende, effekter
som hovedsakelig beror på hemming av
cyclooksygenaser.

Om man følger salicylsyrens vei 
gjennom veterinærmedisinske håndbøker
(Figur 8), finner vi at den ble introdu-
sert i Pharmacopoea veterinaria i 1880,
og i en lærebok fra 1892 anbefales sali-
cylsyre for behandling av feber og reuma-
tisme. I en tysk lærebok fra 1900 finnes
en utførlig beskrivelse av dens antipyre-

FIGUR 4. Anvendelse av antibiotika og produksjon av laks i Norge. Data fra Statisitisk
sentralbyrå, Norge og Folkehelseinstituttet, Norge.

FIGUR 5. Lakselus, Lepeophtheirus salmonis. 
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Tabell 1. DOSER SOM TRENGS FOR Å

OPPNÅ VIRKSOM PLASMAKONSENTRASJON,
3 MIKROGRAM/ML AV ICI 33.828, HOS

ULIKE DYRARTER (1).

Dyreart Oral dose
mg/kg legemsvekt

Rotte 20
Kanin 200
Ape 15–20
Hund 10
Sau 10–15
Mennesket 1
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tiske effekt. Anbefalte salicylatdoser til
små dyr var svært høye fra 1900 og helt
frem til 1970-tallet. Da ble salicylatenes
toksisitet for katter kjent, og lavere doser
ble anbefalt: 10 mg/kg hver 28. time,
hvilket var en dose som kunne gi smerte-
 lindring uten at katten døde! I dag
anvendes ikke salicylater i noen større
utstrekning; andre NSAIDs dominerer
markedet totalt.

EVIDENSBASERT MEDISIN
I veterinærmedisinen kommer man også
i fremtiden til å anvende legemidler som
er utviklet for bruk i humanmedisinen,
av den enkle grunn at markedskreftene
styrer tilgangen. Til tross for dette, må
man ikke fire på den vitenskapelige 
standarden, og vi skal heller ikke i vete -
rinærmedisinen akseptere noe annet 
enn evidensbasert medisin (EBVM).
Det fundamentale prinsippet i EBVM er
at veterinærmedisinsk praksis skal base-
res på valide, klinisk relevante forsknings -
data. Det er en monumental oppgave å
oppfylle disse krav ettersom veterinær-
medisinen omfatter så mange ulike dyre-
arter. Økonomiske hindringer medfører
at man ikke kan gjennomføre slike stu-
dier på alle dyrearter og raser, men
EBVM bør likefullt være et ideelt mål å
strekke seg etter.
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FIGUR 6. Leppefisken bergnebb, Ctenolabrus rupestris, gjør en
god insats som luseknekker.

FIGUR 7. Skjørpil, Salix fragilis. Pilebark inneholder salicin  som i
kroppen omdannes til salicylsyre.

FIGUR 8. Veterinærmedisinske håndbøker fra UK, USA, Tyskland, Russland og Spania.
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Allerede i 1811 ble det foreslått å
opprette en egen veterinærutdanning i
Norge, men etter mange slag og tilbake -

slag ble alle planer om en norsk veteri -
nærskole på 1800-tallet skrinlagt. Det
ble derfor ingen norsk veterinærskole før

et godt stykke ut i neste århundre.
Manglende økonomiske og faglige ressur -
ser var nok hovedårsaken til dette. Denne
forhistorien er det ikke plass til å komme
nærmere inn på her. 

FORHOLDENE I NORGE FØR 1935
Bortsett fra et mindre veterinærmedi-
sinsk laboratorium som den danskfødte
veterinæren Peter Ivar Nielsen etablerte i
Bergen i 1886, fantes det ingen viten-
skapelig veterinærinstitusjon i Norge før
et ”veterinær-pathologisk laboratorium”
(senere Veterinærinstituttet) ble etablert
i Kristiania i 1891 under ledelse av legen

Norges veterinærhøgskole

75-år og på flyttefot – en kort
historikk

➤

ARNE FRØSLIE, veterinär*

FIGUR 1. Dyrlegekurs ved Det veterinær-pathologiske Laboratorium i Kristiania i 1899. Fra v: H Horne (avdelingssjef), B Ramstad, C Juell, 
C Haakenstad, J Høyem, O Støverud, A Blystad og O Malm (direktør). 
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Det var en lang og på mange måter en smertefull prosess som endelig mulig-
 gjorde at Norges veterinærhøgskole i Oslo, i Veterinærinstituttets bibliotek, 
3 september 1935 kunne immatrikulere de første 15 veterinærstudentene.
Men ressur sene var små, og det skulle gå flere 10-år før høgskolen ble
utbygd videre for å dekke internasjonale normer. Fortsatt mangler sterkt 
til trengte lokaler i påvente av en vedtatt, men omstridt samlokalisering og
samorganisering med Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås utenfor
Oslo. Flyttingen, som også skal omfatte Veterinærinstituttet, forventes å
kunne skje i 2018.
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og veterinæren Ole O Malm (Figur 1).
Laboratoriet ble etablert i Rikshospi -
talets gamle bygninger i Grubbegaten,
men ble i 1914 flyttet til nybygg i Ulle-
vålsveien, hvor Landbruksdepartementet
også hadde sikret seg et større tomte -
areal, Ullevålsveien 72, som skulle gi
plass til en fremtidig veterinærhøgskole. 

Veterinærinstituttet ble således en nær
nabo og på mange måter en faglig basis
som veterinærhøgskolen kunne bygges
på. Allerede i 1893 ble det ved Veterinær-
laboratoriet holdt kurs for dyrleger. Inn-
til høgskolen ble etablert, var dette den
eneste form for organisert veterinærut-
danning i Norge. Det var ikke ressurser
til mer, og i tiden fram til 1935 ble de
aller fleste norske veterinærer utdannet i
København, noen i Stockholm eller ved
andre læresteder i Europa. 

Byggingen av Norges veterinærhøg -
skole startet i 1920, men på grunn av
mellomkrigstidens vanskelige økonomi
tok det hele 16 år å fullføre byggepro-
sjektet. Første del av bygningsmassen
som ble tatt i bruk, var den sidefløyen
som senere ble til Medisinsk klinikk.
Her ble Statens veterinærklinikk under
ledelse av Lars Slagsvold etablert i 1929.
Klinikken ble senere innlemmet i høg -
skolen.

DE FØRSTE ÅRENE
Det var et spinkelt grunnlag Norges
veterinærhøgskole startet på i 1935,
både når det gjaldt personell, bygninger
og utstyr. Byggeprosjektet til den nye
høgskolen var ikke fullført i 1935, men
studentene fikk etter studieplanen første
års undervisning i kjemi og andre basale
fag ved Universitetet i Oslo (Figur 2).
Endelig den 27 august 1936 ble høgsko-
len høytidelig åpnet med festmøte i den
nye festsalen, og med HM Kong Haakon
VII i spissen for det offisielle Norge.

HØGSKOLENS FØRSTE REKTOR
Halfdan Holth ble valgt til høgskolens
første rektor i 1936. Han var professor
ved Veterinærinstituttet fra 1914 og
Veterinærinstituttets direktør fra 1917.
Han var den eneste veterinærprofessor i
landet fram til 1935. Holth var en
sentral pådriver i høgskolesaken og var
leder av plankomiteen som i 1917 la
fram den endelige innstilling som førte

til opprettelsen av høgskolen. Han ble
valgt til leder av høgskolens midlertidige
råd i 1935. Han var rektor helt fram til
1948, samtidig som han var direktør 
ved Veterinærinstituttet (Figur 3). Holth
hadde fått mye av sin vitenskapelige sko-
lering ved Serumlaboratoriet ved Den
Kgl Veterinær- og Landbohøjskole i
København under ledelse av den kjente
professor C O Jensen. Holths pioner -
arbeider om serologisk testing av brucel-
lose hos storfe fikk stor betydning for
bekjempelsen av den smittsomme kalve-
kasting i Norge.

DEN FØRSTE PROFESSOR I FYSIO-
LOGI
Det var store utfordringer for en stab på
19 personer, hvorav 11 i vitenskapelige
stillinger, som i 1936 startet undervis-
ningen i veterinærfagene. De første pro-
fessoratene ble nærmest opprettet og
besatt etter hvert som det ble bruk for
dem i henhold til undervisningsplanen
for det første studentkullet. En av de
første var professor ved universitetet i
Oslo, dr med Asbjørn Følling som ble
utnevnt til professor i fysiologi allerede
21 juni 1935. Følling, som også var
utdannet kjemiingeniør, hadde oppda-
get den arvelige stoffskiftesykdommen
fenylketonuri – Føllings Disease – i
1934. Dette skulle han senere bli ver-
denskjent for. Han ble ved høgskolen i
18 år. 

VED 10-ÅRS JUBILEET I 1945
Det hadde vært en betydelig skepsis til å
etablere veterinærutdanning i Norge.
Ved immatrikuleringen og årsfesten 1
september 1945 – da høgskolen feiret
sitt 10-års jubileum etter å ha gjennom-
levd fem magre og vanskelige år under 2
verdenskrig – uttalte rektor Holth om
dette:

”Det er visst og sant at hver uteksa -
minert veterinær koster staten mange
penger, men slik må en ikke se på for-
holdet. Det avgjørende er hva standen

FIGUR 2. Immatrikuleringen av de første 15 studenter i 1935. Sittende fra v: veterinær -
direktør N Thorshaug, statsråd H Ystgaard, direktør H Holth, klinikkbestyrer L Slagsvold,
sekretær T Bull Njaa. Stående: studenter.
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FIGUR 3. Rektor, professor Halfdan Holth. 
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som helhet og forskningen betyr rent
nasjonaløkonomisk sett ... Å utdanne
dyktige veterinærer samt skaffe den
veterinærvitenskapelige forskning gode
arbeidskår gir derfor gode renter.”

ETTERKRIGSTID OG VEKST
Etterkrigstiden hadde også knapphet på
ressurser, og det var først fra midten av
50-årene at det ble vekst og utvikling av
høgskolen av betydning. Nye stillinger
ble etter hvert opprettet (Tekstboks 1)
og bygningsmassen ble utvidet og for -
nyet (Figur 4).

INSTITUTTER
I de første 10-årene av høgskolens
eksistens ble det nesten automatisk
opprettet et nytt institutt hver gang det
ble opprettet et nytt professorat/dosen-
tur. Ved 50-årsjubileet i 1985 var det
således i alt 14 institutter samt to forsøks -
gårder. Senere har det vært flere omorga-
niseringer/sammenslåinger av instituttene
og i dag er det fire institutter: Institutt
for basalfag og akvamedisin (inkl Sen -
tral laboratoriet og Seksjon for eksperi-
mentell biomedisin), Institutt for mat-
trygghet og infeksjonsbiologi, Institutt
for produksjonsdyrmedisin og Institutt
for sports- og familiedyrmedisin. Insti-
tuttene har nå egne åremålstilsatte ledere
som ikke lenger velges blant instituttets
vitenskapelige personale.

STUDENTER
Studenttallet holdt seg på 15–20 stu-
denter per år fram til 1960, økte til 30–
40 på 70- og 80-tallet, og til 70 vete -
rinærstudenter som ble immatrikulert i
2010. De første ti årene var det svært få
kvinnelige studenter, mens de i de siste
årene har vært i stort flertall. Fra 2004
ble det innført ekstrapoeng til mannlige

søkere for å utjevne noe av denne skjev-
heten. Fra 1994 ble det etablert dyre-
pleierutdanning ved høgskolen, først
som ettårig, og fra 2002 som 2-årig stu-
dium. Det tas nå opp 30 dyrepleierstu-
denter årlig. Ved 75-årsjubileet i 2010
var det i alt 630 studenter ved høgsko-
len, hvorav 124 doktorgradsstudenter.
Av studentene var 482 kvinner. Norges
veterinærhøgskole er blant de høyere
læresteder i Norge som har størst antall
søkere i forhold til antall studieplasser.

STUDIEPLANER
Studieplanen ved høgskolen ble opp -
rinnelig utformet etter tradisjonelt 
europeisk mønster med prekliniske,
para kliniske og kliniske fag. Med
mindre omfattende endringer ble dette
mønsteret for undervisningsplanen helt
fram til 2002, da det ble iverksatt en ny
studieplan med økt ”vertikal” integre -
ring mellom fagene og mer problem -

orientert undervisning. Samtidig ble
studiet differensiert i fem retninger siste
studieår: Smådyrmedisin, hestemedisin,
produksjonsdyrmedisin, akvamedisin og
mattrygghet. I 2004 ble det innført 
mastergradsstudier i henholdsvis akva-
kultur og mattrygghet. Det har ikke vært
opptak av masterstudenter i 2009 og
2010 på grunn av for dårlig rekrutte -
ringsgrunnlag blant søkerne, men pro-
grammene er ikke formelt lagt ned.

AKADEMISKE GRADER OG 
FORSKNING
I 1957 fikk Norges veterinærhøgskole
promosjonsrett – og den første dr med
vet-grad ble tildelt Weiert Velle i 1959.
Senere ble det etablert en lisensiatgrad
som så ble omgjort til dr scient-grad
hvor det inngikk obligatorisk kursopp-
læring og en forskningsoppgave. Høg -
skolen fikk etter hvert rett til også å 
tildele dr philos-grad, og denne graden
eksisterer fortsatt for kandidater som
ikke har deltatt i organisert doktorgrads -
opplegg. Den veiledede doktor graden
ved høgskolen er nå PhD, og doktor-
gradsreglementene er harmonisert med
universitetene og de øvrige vitenskapelige
høgskolene. Doktorgradsutdanningen
har blitt en svært viktig del av høgsko-
lens virksomhet. I tiårsperioden 2001–
2010 ble det fullført i alt 150 doktorgra-
der, mens målet i dag er å utdanne 25
doktorgradskandidater årlig. 

FIGUR 4. Norges veterinærhøgskoles gamle smie som var i bruk til 1965.
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Rektorer ved Norges veterinærhøgskole fra 1935

Halfdan Holth 1936–1948 Reidar Birkeland 1983–1988
Anton Brandt 1948–1951 Kåre Fossum 1989–1992
Henrik Edland 1951–1957 Knut Karlberg 1993–1995
Hans Fr Wirstad 1957–1966 Hallstein Grønstøl 1996–2001
Rolf R Svenkerud 1966–1972 Lars Moe 2002–2010
Olav Sandvik 1972–1974 Yngvild Wasteson 2010–
Weiert Velle 1975–1982  

SVT 4-11 final:SVT mall  11-03-13  12.08  Sida 35



36 N U M M E R  4 • 2011 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

T E M A  V E T 2 0 1 1

Det vil føre for langt å komme inn på
de forskningsområder som Norges vete -
rinærhøgskole har utmerket seg på 
gjennom sine 75 år. Uten forkleinelse
for andre kan innsatsen til professor
Michael Brænd innen husdyrgenetikk
(blodtypeforskning) brukes som et
eksempel på at små ressurser kan skape
fremragende resultater. I perioden 1963–
1967 publiserte han blant annet åtte
arbeider i de prestisjetunge naturviten-
skapelige tidsskriftene Nature og Science.
Når en vet at han i perioder arbeidet
alene i et lite laboratorium i undereta-
sjen ved daværende Medisinsk klinikk,
er denne innsatsen bemerkelsesverdig.
Posthumt ble han i 1994 tildelt G J

Mendels honorære gullmedalje av det
tsjekkiske vitenskapsakademi for merit-
ter innen husdyrgenetikk (animal gene-
tics). 

ADMINISTRATIV TILKNYTNING OG
LOKALISERING 
Norges veterinærhøgskole var fra starten
av, bortsett fra en kortere periode under
2 verdenskrig, administrativt underlagt
Landbruksdepartementet. Fra 1996 ble
den omfattet av lov om universiteter og
høgskoler, og fra 1997 ble høgskolen
administrativt underlagt Kirke-, utdan-
nings- og forskningsdepartementet (nå
Kunnskapsdepartementet) på linje med
de andre vitenskapelige høgskolene
(Figur 5). 

Geografisk og organisatorisk plasse -
ring av Norges veterinærhøgskole ble
diskutert allerede fra starten av, og dis-
kusjonen dukket opp med visse mellom-
rom gjennom nesten 50 år. Det syntes
vanskelig i lengden å opprettholde
høgskolen som en selvstendig institu-
sjon. Alternativene som utkrystalliserte
seg var om den skulle bli liggende i Ulle-
vålsveien, men legges organisatorisk inn
under Universitetet i Oslo (høgskolens
ønske), eller om den skulle flyttes til Ås.
Denne prosessen har uten tvil virket
hemmende på høgskolens utvikling og
vekst, særlig i de senere årene. Endelig 
i 2008 ble det vedtatt av Stortinget at

høgskolen skulle fusjoneres og samloka-
liseres med Universitetet for miljø- og
biovitenskap (UMB, tidligere Norges
landbrukshøgskole) på Ås.

KONKLUSJON
I ettertidens lys er det ikke vanskelig å
fastslå at rektor Holth fikk rett i sitt
utsagn i 1945 om at investeringene i
Norges veterinærhøgkole skulle komme
til å gi gode renter. Høgskolen innehar
nå en respektabel plass blant Europas
veterinærvitenskapelige læresteder og
skårer høyt på rangeringen av høyere
læresteder i Norge. I Kunnskapsdeparte-
mentets tilstandsrapport for UH-sekto-
ren for 2009 uttales således: ”Norges
veterinærhøgskole skiller seg ut med en
meget høy studentproduksjon og er
sammen med NHH det mest attraktive
studiestedet av samtlige institusjoner i
Norge. I tillegg skårer NVH godt på alle
forskningsindikatorene som benyttes i
klassifiseringen.” 

Den fremtidige fusjonen med UMB
og det fortsatte naboskapet med Vete -
rinær instituttet i nye omgivelser på Ås,
vil forhåpentligvis konsolidere og styrke
denne posisjonen ytterligere.
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FIGUR 5. Norges veterinærhøgskole 2010. 
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Den artificiella inseminationen (AI)
introducerades i Sverige 1935 vid
Institutet för Husdjursförädling,
Wiad. Den första AI-föreningen 
bildades i Skåne 1943. Allan Bane
(Figur 1), först under några år vid
Wiad och sedan som den förste
innehavaren av lärartjänsten i AI vid
Veterinärhögskolan, blev den som
av Nils Lagerlöf fick förtroendet att
utveckla AI-verksamheten i Sverige.
Bane var utan tvekan också den
mest lämpade för uppgiften. 

AI I SVERIGE BÖRJADE PÅ WIAD
Verksamhet med artificiell insemination
(AI) introducerades 1935 i Sverige vid
Institutet för Husdjursförädling, Wiad.
Under ledning av Institutets föreståndare,
professor Gert Bonnier, började zoolo-
gen Kåre Bäckström, efter studieresor
till Sovjetunionen och England, med AI
i nötkreatursbesättningen på Wiad.
Denna verksamhet utvidgades senare
genom att institutet träffade avtal med
besättningar i grannskapet att mot viss
avgift överta tjurhållningen. Avsikten
var att skapa en avkommebedömnings -
central för tjurar på Wiad (13, 14).
Eftersom dräktighetsresultatet efter inse-
mination inte var tillfredsställande pla-
cerade professor Nils Lagerlöf från och
med den 1 oktober 1938 en veterinär-
kandidat, som fått förordnande som
extra assistent vid institutionen för ob -
stetrik och bujatrik, på Wiad för arbete
med AI (5).

STIG SETTERGREN BLEV EXTRA
ASSISTENT
Redan 1936 förordnades vid Veterinär-
högskolans institution för obstetrik och
bujatrik, ”utan extra kostnad för Stats-
verket” (vederbörande fick inte någon
lön men fick tillgodoräkna sig tjänsteår),
en extraveterinär. Det blev amanuensen
Stig Settergren (5) som bland annat
hade till uppgift att arbeta med artifi ciell
insemination. Settergren företog studie-
resor till Danmark för att lära sig mer
om det praktiska arbetet med artificiell

insemination på främst nötkreatur och
häst. Tillsammans med Lagerlöf gav han
råd och anvisningar i AI för praktiserande
svenska veterinärer, som av djurägare om-
betts utföra AI på nötkreatur/häst (5, 9).

LAGERLÖF OCH SVENSKA VETERI-
NÄRLÄKARFÖRENINGEN
På förslag av Lagerlöf tog Svenska Vete-
rinärläkarföreningen upp AI-frågan på
sitt årsmöte 1940. Mötet beslöt uttala
sig för att ”AI skulle anses vara ett vete-
rinärt arbete och att därest AI-föreningar
komme att bildas och arbetet icke kunde
medhinnas av respektive distriktsveteri-
närer en för ändamålet särskilt anställd
veterinär skulle få utföra dräktighetsun-
dersökning och sterilitetsbehandling,
utan att det skulle anses att han inkräk-
tade på distriktsveterinärernas arbete”
(5). Mötet ansåg vidare att sådan veteri-
när borde erhålla tjänsteårsberäkning. 

Svenska Veterinärläkarföreningens
styrelse utverkade att Medicinstyrelsen
genom Kunglig skrivelse erhöll rätt att
bevilja tjänstårsberäkning till veterinär
och vet kand som anställdes i AI-före-
ning. När de första AI-föreningarna 
bildades 1943 upptog Svenska Veteri-
när läkarföreningens styrelse genom ett
särskilt utskott förhandlingar med repre-
sentanter för dessa, varvid anställnings-
och lönevillkor för AI-veterinärerna
godkändes. Grunden var därmed lagd
för veterinärernas deltagande i verksam-
heten.

Under de första åren förekom visst
motstånd mot AI inom veterinärkåren,
framför allt från distriktsveterinärerna.

Allan Bane – den första AI-läraren
i Sverige

STIG EINARSSON, VMD, professor emeritus*

FIGUR 1. Fotografi av Allan Bane 1945.
Bane blev den som fick förtroendet att 
utveckla AI-verksamheten i Sverige. 
Fotot tillhör Ingegerd Bane.
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➤ Flera skäl framfördes bland annat i per-
sonliga brev till Lagerlöf (5, 6). Som
exempel kan nämnas uttalande från en
distriktsveterinär, som inbjudits till en
diskussion i veterinärmedicinska före-
ningen (VMF protokoll 28/11 1946):

”Jag vill inte sticka käppar i hjulet när
det gäller AI men är glad om jag lyckats
med att få in lite sand i navet: biologisk
synpunkt – vid användning av AI får
parningsleken inte sin rätta plats; in -
avelsrisk; intrång i praktikområdet av
AI-veterinärer.”

ALLAN BANE TILL WIAD
1940 anställdes amanuensen vid institu-
tionen för obstetrik och bujatrik Allan
Persson (tog sig senare namnet Bane och
det namnet används i denna artikel)
som extra assistent på Wiad (5) (Figur
2). Han kom att under de närmaste åren
helhjärtat ägna sig åt vidareutvecklingen
av AI. Från 1941 utfördes också sexuell
hälsokontroll, sterilitetsarbete och dräk-
tighetsundersökning på de djur som var
anslutna till inseminationsverksamheten.

Bane utvecklade under sin tid på
Wiad såväl den fältmässiga AI-verksam-
heten som laboratoriearbetet. Bane
genomförde noggrant upplagda labora-
torietester med olika spädningsvätskor
för spermiekonservering och utrustning
för spermasamling och insemination
(Figur 3). I nästa steg utförde han inse-
minationer och registrerade dräktighets-
resultatet vid användning av de mest
lovande spädningsvätskorna i de besätt-
ningar som var anslutna till verksam -
heten (1, 4, 8, 11). 

AI-FÖRENINGAR ORGANISERAS
Intresset för AI ökade i Sverige under
början av 1940-talet och förfrågningar
kom från olika delar av landet till Lager-
löf i Stockholm att man önskade starta
AI-verksamhet och bad honom om råd
och hjälp (5). Godsägarna i framför allt
Skåne blev inspirerade av AI-verksam -
heten i Danmark, som utvecklades på
ett nästan lavinartat sätt. Tack vare ett
gott samarbete mellan Bonnier och
Lagerlöf kunde ett antal veterinärkandi-
dater/veterinärer komma till Wiad och
under Banes ledning tränas i såväl sper-
masamling och spermiebedömning som
praktiskt inseminationsarbete. Som

praktikplats användes också den under
sommaren 1943 etablerade föreningen i
Nyköping (den första bildades i Södra
Luggude i Skåne våren 1943). Under
åren 1943–1944 utbildades därmed
under kortare eller längre tid 15 veteri-
närkandidater/veterinärer under Banes
handfasta ledning (5). Flertalet anställ-

des efterhand som AI-veterinärer i de
nybildade föreningarna.

LÄRARTJÄNST I AI INRÄTTAS
Den fortsatta utvecklingen av AI i landet
innebar ständiga förfrågningar till
Lagerlöf efter veterinär arbetskraft, som
hade nödvändig utbildning att genom-
föra och leda arbetet. Lagerlöf var av den
bestämda uppfattningen att inte bara
den grundläggande undervisningen i AI
utan också specialutbildningen borde
förläggas till Veterinärhögskolan. Han
fick stöd av dåvarande rektorn Gerhard
Forsell och av styrelsen för Veterinär-
högskolan. En officiell skrivelse skicka-
des till Kungl Maj:t om behovet av att
anställa en särskild lärare i artificiell
insemination samt att erhålla speciella
medel för material m m till undervis-
ningen (5). Denne lärare skulle förutom
undervisning också följa den internatio-
nella litteraturen samt bedriva egen
forskning inom området.

Dåvarande Lantbruksstyrelsen, som
fick förslaget på remiss, avstyrkte skrivel-
sen och föreslog istället att en dylik
tjänst skulle inrättas och placeras vid
Institutet för Husdjursförädling, Wiad.
Genom en ingående saklig utredning
och skicklig argumentering lyckades
Lagerlöf i samråd med Forsell vinna stats -
makternas förståelse och få undervis-
ningen förlagd till Veterinärhögskolan.
En lärartjänst i AI inrättades därför vid
institutionen för obstetrik och bujatrik
den 1 juli 1944. Allan Bane anmälde sig
som sökande till tjänsten. Tack vare sina
överlägsna AI-meriter blev Bane kompe-
tentförklarad och utnämnd trots att han
ännu inte avlagt veterinärexamen. Vete-
rinärkandidaten Ivar Dyrendahl efter-
trädde honom på Wiad.

UTBILDADE SÅVÄL STUDENTER
SOM VETERINÄRER
Efter tillsättningen av tjänsten som lärare
i AI förlades all undervisning inom detta
område till institutionen för obstetrik och
bujatrik, Veterinärhögskolan (Figur 4).
Inom ramen för kursplanen i veterinär -
utbildningen infördes en orienterande
kurs i AI som gav kompetens att utföra
enstaka inseminationer. Praktiserande
veterinärer (oftast distriktsveterinärer)
erbjöds en veckas utbildning, som gjorde

FIGUR 2. Arbete vid mikroskopet i sperma-
laboratoriet. 1940 anställdes Bane som
amanuens vid institutionen för obstetrik
och bujatrik. Fotot tillhör Ingegerd Bane.

FIGUR 3. Allan Bane i forskningslaborato-
riet för artificiell insemination. Han genom-
förde bland annat noggrant upplagda
laboratorietester med olika spädningsväts-
kor för spermiekonservering. Fotot tillhör
Ingegerd Bane.
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dem kompetenta att utföra AI i begränsad
omfattning inom sitt veterinärdistrikt.
För veterinärer (och veterinärkandidater)
som avsåg att arbeta i en AI-förening
anordnades specialkurser som omfattade
tre veckor vid Veterinärhögskolan och
en veckas praktik i AI-förening. Redan
hösten 1944 anordnades två sådana kur-
ser med fem till sex deltagare per kurs.
Under våren 1945 var Bane också ansva-
rig för specialutbildningen i AI av baltiska
flyktingar med veterinär bakgrund
(kommer att redovisas i en kommande
artikel i SVT). Under de närmast följande
åren specialutbildades ett stort antal
svenska, finska och baltiska veterinärer
samt några flyktingar från andra euro -
peiska länder i AI (5, 6).

I samband med upprustningen av
Veterinärhögskolan 1949 överfördes
bujatriken till en nybildad institution
och de kvarvarande delarna – obstetrik
och ambulatorisk klinik – blev institu-
tionen för obstetrik och gynekologi.
Den nya institutionen förstärktes med
bland annat en laboratortjänst. Allan

Bane blev den första innehavaren av
denna befattning (5, 6).

EN NY PERSONALKATEGORI 
UTBILDAS 
Under höstterminen 1945 påbörjades
vid Veterinärhögskolan utbildning av
sex kvinnliga veterinärbiträden (5).
Avsikten var att de skulle biträda prakti-
serande veterinärer i framför allt djur-
sjukvård. Kursen sträckte sig över ett
läsår och omfattade blodprovstagning,
sårbehandling, blod- och urinundersök-
ningar samt artificiell insemination. En
ny kurs med tio elever anordnades under
läsåret 1946/47. Eftersom det visade sig
att flertalet av de utbildade veterinär -
biträdena fick anställning inom AI-verk-
samheten koncentrerade man sig i efter-
följande kurser på undervisning i de
ämnen som närmast var av intresse för
denna verksamhet. Samtidigt skars
utbildningstiden ner. På våren 1947
skickade Lagerlöf en skrivelse till lärar-
kollegiet att det förelåg behov av att
anordna två kurser per år för utbildning

av veterinärbiträden och att man för den
skull också behövde en befattning som
extralärare i AI. Lärarkollegiet tillstyrkte
förslaget (5). Veterinärbiträdena var i sitt
arbete direkt underställda veterinärerna
och samarbetet mellan dem och veteri-
närerna var som regel mycket gott (10).

BANES FORSKNING UNDER DE
FÖRSTA ÅREN
1945 kunde institutionen för obstetrik
och bujatrik efter många års väntan flytta
in i egna moderna lokaler. Ett nytt
modernt spermalaboratorium och ett
forskningslaboratorium för artificiell
insemination ingick i den förstklassiga
utrustningen. Bane erbjöds därmed
möjlighet att bedriva avancerad forsk-
ning rörande spermiernas fysiologi,
särskilt med hänsyn till den artificiella
inseminationen (1, 2, 7, 8, 11). Vid
denna tidpunkt påbörjade han också sitt
avhandlingsarbete, som med framgång
försvarades 1954 (Figur 5). Det var en
longitudinell studie om betäcknings -
beteende och spermieproduktion hos
tjur i relation till arv, utfodringsintensi-
tet och kroppskonstitution (3). Studien
utfördes på enäggiga tjurtvillingar som
fötts upp på Wiad. Arbetet var det första
i sitt slag och resultaten kom att vara av
mycket stor betydelse vid selektion och
uppfödning av avelstjurar för AI i Sverige
såväl som internationellt.

PIONJÄR FÖR AI-VERKSAMHETEN 
I SVERIGE
Sveriges inseminationsveterinärers före-
ning (SVIF) bildades i mars 1945 med
Allan Bane som ordförande i inte rims -
styrelsen. Då denna förening firade jubi-
leum skrev dåvarande ordförande Ernst
Pålsson i föreningens Medlemsblad
(12): ”Den som mer än någon annan
fick spela rollen som kontaktman och
åskledare i högborgen på Stutis och
kläda skott för klagomålen var förstås
Allan Bane och hans ställning kan inte
ha varit avundsvärd”. Vidare skrev Påls-
son ”Han var Lagerlöfs högra hand när
det gällde tekniska och personella AI-
frågor”. Redan 1948 skrev Lagerlöf att
det utan tvekan var Banes förtjänst att
den veterinära delen av AI-arbetet i vårt
land redan från början kom att fungera
mycket bra (10). Som ett av flera offi - ➤

FIGUR 4. Efter tillsättningen av lärartjänsten i AI förlades all undervisning inom detta om-
råde till institutionen för obstetrik och bujatrik. Allan Bane leder palpationsövning av 
könsorgan från nötkreatur för en grupp studenter. Foto från Veterinärhistoriska museet.
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➤ ciella erkännanden för sitt pionjärarbete
och sitt outtröttliga engagemang (Figur
6) förärades han av Svensk Husdjurs -
skötsel (SHS) Bronstjuren.

TACK
Ett stort tack riktas till Ingegerd Bane samt
Lars-Erik Appelgren och Lars Garmer för
att jag fått tillstånd att publicera fotogra -

fier ur privat samling respektive fotogra -
fier tillhörande Veterinärhistoriska museet
i Skara. Vidare framförs ett varmt tack till
laboratorieassistenten Annika Rikberg för
allt arbete med att leta fram arkivhand-
lingarna för åren 1935–1955 vid avdel-
ningen för reproduktion, SLU. Slutligen ett
stort tack till Börje Gustafsson, USA, för
värdefulla synpunkter på manuskriptet.
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FIGUR 5. Allan Bane (i vit rock) studerar betäckningsbeteendet hos en enäggig tjurtvilling,
som senare ingick i hans doktorsavhandling. Foto från Veterinärhistoriska museet. 

FIGUR 6. Dragkamp på Veterinärhögskolan i Stockholm. Allan Bane (trea från vänster) var
målmedveten och sparade inte på krafterna vad han än företog sig. Foto från Veterinär -
historiska museet.
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Når formændene for de nordiske
veterinærorganisationer skal tage
bestik af, hvilken vej den veterinære
profession bevæger sig i fremtiden,
er der stor enighed. Det handler om
specialisering, ”One Health” og
yderligere professionalisering. 

De veterinære opgaver har hidtil i de
sidste 250 år været et spejl af samfundets
udvikling. Udviklingen har bevæget sig
fra helbredelse af kavaleriheste og land-
brugets trækdyr videre i retning af
udryddelse af de store produktionsdyrs-
sygdomme til i dag at koncentrere sig
om forebyggelse af zoonoser og resistens -
overførsel samt højt specialiseret syg-
doms behandling af kæle- og hobbydyr.

Spørgsmålet er: ”Hvilken vej bevæger
den veterinære profession sig i fremti-
den”? 

Formændene for de nordiske veteri -
nærorganisationer giver her deres syns-
punkt.

EVAMARI LEWIN – FORMAND 
SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND:
– Jeg tror, vi vil se øget samarbejde med
humanområdet under ”One Health”-
konceptet. Både i forhold til antibiotika-
resistensproblemet og nye sygdomme,
epidemiske dyresygdomme og zoonoser.
Den medicinske behandling af smådyr
bliver også mere og mere sofistikerede –
og i takt hermed vil dyreejere stille større
krav til, hvad dyrlægen ”kan gøre”. Min
vurdering er, at der kommer øget fokus
på det etiske aspekt, både blandt kolle-
ger og mellem dyreejere og dyrlæger, om

hvilke behandlinger man kan, bør og
skal tilbyde. Samarbejdsspørgs mål inden
for EU bliver også stadig vigtigere – fx
dyrevelfærd, antibiotika og etik. Endelig
tror jeg, der vil komme fokus på at bevare
og udvikle kvaliteten af den veterinære
grunduddannelse, hvor kliniske færdig-
heder og evnen til at stille en diagnose er
nøglen. 

KIRSI SARIO – FORMAND SUOMEN 
ELÄINLÄÄKÄRILIITTO (FINLANDS
VETERINÄRFÖRBUND):
– Udviklingen af den veterinære profes-
sion vil fortsætte i retning af et sundere
miljø. Vi har en stor rolle i den offentlige
sundhed – importen og eksporten af dyr
og animalske produkter er stigende, 
og samtidig øges risikoen for dyresyg -
domme og zoonoser. Nye sygdomme vil
komme til Skandinavien, og det er klart,
at den gode sygdoms- og zoonosesitua-

tion ikke vil bestå uden hårdt arbejde.
Dette forhold har ikke ændret sig meget
i de sidste 250 år. Vi vil også se, at bedre
dyrevelfærd vil forbedre dyrenes sund-
hed. Aktuelt er arbejdet med dyrevel-
færd blevet forankret i Finland, nu hvor
vi har ny lovgivning på området. Dyrs
trivsel er vigtigt, når man tænker på sikre
fødevarer. Jeg tror også, vi vil se, at selve
veterinærmedicinen vil flytte tættere på
den humane medicinske behandling. Vi
kommer til at anvende nye teknologier
og lægemidler – navnlig hos smådyrene
og heste. Det er mit håb, at nye viden -
skabelige forskningsresultater vil højne
produktionsdyrenes sundhed. 

MARIE MODAL – FORMAND DEN
NORSKE VETERINÆRFORENING:
– Jeg tror nøgleordene er ”One Health”,
specialisering og professionalisering.
Mindst halvdelen af veterinærerne vil

PIA RINDOM, redaktør*
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Et fagligt kig fremad

Evamari Lewin Kirsi Sario
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være kvinder. Vi vil være efterspurgt i
offentlige stillinger inden for fx føde-
varesikkerhed, fødevareproduktion og
forvaltning af lægemidler. Vi vil i stadig
stigende grad specialisere os – antallet af
”enhedsdyrlæger” vil blive reduceret i
takt med samfundets øgede krav om
særlig ekspertise på snævre områder. Jeg
tror, det vil være vanskeligt at rekruttere
dyrlæger til at arbejde med enkeltdyrs-
behandling i stordyrspraksis. Efter-
spørgs len efter avanceret viden om små-
dyr og heste vil stige yderligere. Dyrlæger
vil arbejde med ”produktionsledelse” i
hold af levnedsmiddelproducerende dyr
– både for at sikre tilstrækkelig fødevare-
produktion og for at hjælpe med at for-
bedre økonomien i landbruget. Vi kom-
mer også til at tilpasse os ændringerne i

samfundet i retning af stigende rappor-
tering, datahåndtering og strenge regler
for arbejdslivet i tråd med, at vi bliver
arbejdsgivere og etablere virksomheder
med flere ansatte. Dette fører til kravet
om professionel ledelse på alle niveauer.
Når det kommer til ”farer”, der truer, så
tror jeg, det er vigtigt at undgå, at dyr-
læger i folks øjne identificeres med et
rent omsorgserhverv – at vi har en form
for moralsk ansvar for at yde god om -
sorg for lav løn. Derudover tror jeg, vi
skal være forberedt på, at vores arbejds-
marked gradvist bliver meget internatio-
naliseret, og udfordringen vil være at
opnå en harmonisering af bestemmelserne
om dyrevelfærd, samt harmonisering af
uddannelse og ”Day one skills”. Alt i alt
ser fremtiden udfordrende og lys ud,
fordi dyrlæger rekrutteres blandt de
lyseste hoveder og er meget arbejdsomme.

ARNE SKJOLDAGER – FORMAND
DEN DANSKE DYRLÆGEFORENING: 
– Veterinærfagets primære opgave med
at forebygge og helbrede sygdomme vil
også bestå i fremtiden, men karakteren
af arbejdet vil ændre sig betydeligt.
Inden for selskabsdyr (smådyr og heste)
vil vi opleve en udvikling, der er fuld-
stændig parallel med det, vi har set på
humanområdet. Der vil ses en øget
avancering og specialisering – og i takt
med selskabsdyrenes højere og højere
sociale status i familien, skal vi udvikle
værktøjer til at kunne håndtere de sociale
relationer mellem både dyr og ejer og
mellem os og ejeren. Inden for fødevare-

produktionen vil opgaverne i primær -
besætningerne bevæge sig væk fra hel-
bredelse og over på forebyggelse. Videre
i fødekæden fra jord til bord vil udvik-
lingen gå fra individkontrol til mere 
risikobaseret stikprøvekontrol. ”One
Health” tankegangen vil slå igennem
båret af den aktuelle debat på zoonose-
og resistensdebatterne. Desuden vil life
science-området give øget beskæftigelse
til veterinærer på grund af den positive
udvikling inden for biotek, hvor dyr-
læger allerede er centralt placeret.

*PIA RINDOM, redaktør, Dansk Veterinærtids-
skrift, Emdrupvej 28A,  DK-2100 København Ø,
Danmark.
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Hela sortimentet finns hos din grossist!
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HÖG KVALITET PÅ FÖRELÄSARE
OCH FÖREDRAG
IMED står för ”International Meeting
on Emerging Diseases and Surveillance”

och mötet hade lockat ca 600 deltagare
från 80 länder. Det hölls 25 olika sessio-
ner under de tre dagarna varav två
postersessioner med totalt ca 500 pre-

sentationer. Vissa sessioner låg parallellt
vilket gjorde det svårt att välja då ämnena
genomgående var aktuella och intressanta.
De flesta föreläsare var också av mycket
hög klass och veterinärerna hade en
framträdande position, enligt uppgift
för första gången i mötets historia. ”One
health” är slagordet för dagen, inte bara
i Europa utan även globalt. 

Konferensen öppnades gemensamt av
rektorn för veterinärhögskolan i Wien,
Sonja Hammerschmid, och rektorn för
Wiens medicinska universitet. Sverige

Det hölls 25 olika sessioner under IMED-mötet, varav två postersessioner med totalt ca 500 presentationer.   
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IMED 2011 – vilka smittor har vi
att vänta oss?
TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

Den 4–7 februari arrangerades för tredje gången ett internationellt möte
om bekämpning och övervakning av nya smittsamma sjukdomar. Detta
möte hölls första gången 2007 och organisatör är International Society for
Infectious Diseases. I år träffades man i Wien under Vet2011-logon. Under
hela mötet poängterades vikten av utökat samarbete mellan veterinärer 
och läkare när det gäller att bekämpa uppdykande infektionssjukdomar.
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var också välrepresenterat med en dele-
gation från Smittskyddsinstitutet, ett

par deltagare från SVA och en del smitt-
skyddsläkare. Svenska veterinärer sakna-

des dock men kanske en del av de bästa
föreläsarna kan inbjudas till vår svenska
kongress framöver.

VARFÖR DYKER ALLTFLER NYA
SJUKDOMAR UPP?
Ett par sessioner ägnades åt sjukdomar
som härrör från vilda djur, fladdermöss
är ett av de mest ansvariga djurslagen för
spridandet av nya virussjukdomar. Flad-
dermöss är reservoarer för ett oändligt
antal virus inklusive alla de farliga som
rabies, Ebola, Lyssa, Hanta, Nipa, SARS
etc. Orsaken till detta anses vara att flad-
dermusen är en mycket gammal djurart,
den har funnits i mer än 50 miljoner år,
är en stor grupp med över 1 100 olika
arter och finns globalt. Djuren bor också
i stora kolonier vilket underlättar smitt -
spridning, de är långlivade och kan för-
flytta sig upp till 1 000 kilometer. De bor
i olika miljöer som grottor, hus, inuti
bambu etc. Kontakten med människor

Utbrottet av SARS 2003 ledde till skapandet av den nya EU-myndigheten i Stockholm,
ECDC, European Center for Disease Control.
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har blivit mer påtaglig när fladdermös-
sens skogsmiljöer förstörs och ett starkt
råd var att undvika kontakt med flad-
dermöss, inte jaga dem och inte äta dem.
De är dock traditionell mat på flera håll
i Asien. 

Vilda djur har betraktats som ett
”early warning system” för nya sjukdo-
mar. Frågan varför det plötsligt har bör-
jat dyka upp så mycket nya och tidigare
okända sjukdomsagens var lättbesvarad
– det är naturligtvis vi människor som
ställer till det. Våra ingrepp i naturen
där vi förstör allt mer av regnskogar och
andra biotoper och i stället skapar nya
jättestäder är orsaken. Som en föreläsare
uttryckte det: ”No wonder the microbes
have to emerge, there are no places for
them to hide anymore”. 

Vårt intensiva och snabba resande
runt jorden har också bidragit till
smittspridning, vi förflyttar oss snabbare
till nya världsdelar än inkubationstiden
för de flesta sjukdomar. Utbrottet av
SARS 2003 fick världen att inse detta
och ledde till skapandet av den nya EU-
myndigheten i Stockholm, ECDC,
European Center for Disease Control.
När vi talar om klimatförändringar 
och vad de kan åstadkomma bör vi inte
glömma hälsoaspekten, kanske den 
viktigaste riskfaktorn för oss människor.
Många föreläsare uttryckte stor oro över
de pågående budgetnedskärningarna för
många laboratorier i Europa. Labora -
torierna behövs och är viktiga för att
ECDC ska kunna arbeta effektivt, myn-
digheten har inga egna laboratorier utan
förlitar sig på olika referenslaboratorier 
i många länder. Även entomologi kom-
mer att bli viktigare framöver och fler
experter behövs, många av de nya sjuk-
domarna är vektorburna.

INFLUENSA OCH WEST NILE-VIRUS
Den senaste influensapandemin och 
den pågående spridningen av West Nile-
viruset i Europa gjorde att dessa två
sjukdomar fick mycket uppmärksamhet
både i föreläsningar och i posterpresen-
tationer. 

Kristien Van Reeth från veterinär -
fakulteten i Ghent, Belgien, räknas som
världsledande expert på influensa hos
grisar. Hon höll ett lysande föredrag
över virustransmissionen mellan gris och

människa och förklarade hur influensa-
viruset beter sig i olika djurslag. Grisar
betecknas som ”genfabriker” för omsor-
tering av virusdelar och är också reser -
voar för äldre humana influensavirus.
Dessutom är grisar känsliga både för
fågel- och humanvirus och har recepto-

rer för båda. Grisarna saknade dock
betydelse för spridningen bland männi-
skor vid det senaste pandemiutbrottet,
som dessutom knappast var en pandemi,
endast ca 14 000 personer avled medan
tidigare pandemier skördat miljoner liv. 

Det finns mycket att göra i forsk-
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VÅRKURS 2011 RÅTTARY
SVS Försöksdjurssektion anordnar kurs i

Anestesiövervakning
5 maj 10.30 – 6 maj 12.30 2011

Kristina konferens & hotell i Sigtuna

Anmäl dig till SVFs kansli office@svf.se senast den 30 mars och skriv
”Vårkurs 2011 Råttary” i rubriken. Ange eventuella matallergier och andra
preferenser. Anmälan är bindande. 

Avgift inkluderande övernattning och måltider
medlem i SVS försöksdjurssektion 4 000:-
icke medlem i SVS försöksdjurssektion 4 800:-

Ytterligare information fås av Anne.Waldemarson@ki.se, 08-524 869 49.

Välkommen!

Kursinnehåll

Anestesiövervakning på människa 
Hans Hjelmqvist – universitetslektor, överläkare, docent,
CLINTEC-enheten för Anestesi, Karolinska sjukhuset

Anestesiövervakning – möjligheter och utmaningar
Brian Högman – ingenjör, Mälaren Smådjursklinik, Sigtuna

Surveillance during anaesthesia of laboratory animals
• Recommendations & guidelines
• How to assure adequate depth of anaesthesia
• Requirements during cardiopulmonary bypass

Klaus Otto – DACVA, DipECVAA, DipECLAM, Hannover
Medical School, Germany

Diabetes och anestesi av gnagare
Leif Jansson – professor i medicinsk cellbiologi, DMSc,
MD, Uppsala univer sitet

Moderator: Torgny Jeneskog – VMD, dipECLAM
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ningsväg vad gäller influensavirus, en
insamling och genetisk karakterisering
av grisvirus från hela världen skulle
kunna bidra till förståelse för smittsprid-
ningen mellan grisar och andra djur. 

West Nile-viruset har också börjat
sprida sig genom Europa och utgör ett
orosmoment för hälsan både hos männi-
skor och hos djur. Norbert Nowotny
från veterinärhögskolan i Wien redo-
gjorde för hur viruset på tre år spridit sig
över hela Österrike. Först hittades döda
fåglar, i stor utsträckning rovfåglar,
sedan drabbades hästar och därefter
människor. Vid serologiska undersök-
ningar har nu upp till 40 procent av häs-
tarna antikroppar mot WN-virus. Hos
häst ger det allvarliga CNS-symtom 
och leder ofta till döden. Stora utbrott
har förekommit under 2008–2010 i
bland annat Italien, Grekland, Ryssland

och Rumänien, förutom förekomsten i
Österrike och Ungern.

FINNS DET VACCINER?
Under de senaste 30 åren har mer än
100 nya virus dykt upp, de flesta zoono-
tiska och 25 av dem allvarliga patogener.
60 procent av alla humana patogener är

zoonoser. 30 procent av de nya infektio-
ner som dykt upp de senaste 60 åren är
livsmedelsburna och 13 nya sådana har
upptäckts under de senaste 25 åren. 
Arena  virus är ett exempel, dessa har alltid
rest omkring i världen med råttor och
möss ända sedan Columbus tid. De virus
gnagarna bär på kan var en miljon år
gamla. En hel session ägnades åt utbrottet
av Q-feber i Holland och det hölls även en
hel session om livsmedelsburna infektio-
ner som salmonella, listeria och norovirus. 

En intressant session gällde nya vacci-
ner och gamla fiender. Där diskuterades
situationen vad gäller utrotning av polio
där man nu ser över vaccinationspro-
grammen med målsättningen att ha
utrotat sjukdomen till 2017. Luis Rodri-
guez, chef för Animal Health Center i
New York berättade hur man där försö-
ker hitta ett ”perfekt vaccin” mot mul-
och klövsjuka med samma förhoppning,
att helt utrota sjukdomen i framtiden.
Detta skulle innebära enorma ekono-
miska vinster framför allt i världens u-
länder. Mul- och klövsjukevaccinet är
världens mest sålda djurvaccin men i
dagsläget ger det bara immunitet i sex
månader och man måste alltså vaccinera
var fjärde till sjätte månad för att få
skydd. Vaccinationerna utgör också han-
delshinder för de länder som valt att
hålla sina djur vaccinerade.

OTALIGA NYA ÖVERVAKNINGS-
SYSTEM
Många organisationer håller nu på att
bygga upp övervaknings- och rapporte -
ringssystem för att kunna följa, upptäcka
och förhoppningsvis förhindra sprid-
ningen av ett antal av de nya sjukdo-
marna. Det gäller dels de stora organisa-
tionerna som WHO, CDC, OIE men
även många universitet och en del privata
företag arbetar med frågan. De nya möj-
ligheter som öppnat sig via datorerna
och Internet bidrar till möjligheten att
övervaka de ”hotspots” för nya sjukdo-
mar som finns på olika håll. Man kan
bara hoppas att dessa system kommer att
länkas ihop så att informationsutbytet
blir effektivt och inte bara stannar hos
vissa aktörer. Den intresserade kan titta
in på faktarutans länkar, för att skapa sig
en bild av hur en del av dessa organisa-
tioner ser ut.  ■

Luis Rodriguez, chef för Animal Health Center i New York berättade hur man där försöker
hitta ett ”perfekt vaccin” mot mul- och klövsjuka.

Länkar med aktuell information
om smittsamma sjukdomar

www.healthmap.org
www.ecdc.europa.eu (VBORNET,
network of medical entomo -
logists and health experts)
www.tafsforum.org
www.gains.org
www.episouth.org 
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DVÄRGBANDMASK
SVA har för första gången funnit rävens dvärg-
bandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige.
Fyndet gjordes i februari inom ramen för över-
vakningsprogrammet för dvärgbandmask och
gäller en räv som sköts i december 2010 i
Uddevallaområdet. Av de rävar som skjutits
2011 har 38 rävar från Västra Götaland under-
sökts fram till och med den 28 februari, varav
ingen var positiv (Figur 1). En karta över plat-
serna där provtagna rävar har fällts finns på
www.sva.se. Jordbruksverket bedömer i dags -
läget att Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och
Vänersborgs kommuner är smittade. Nu kom-
mer Jordbruksverket och SVA tillsammans med
andra myndigheter att intensifiera övervak-
ningen av framför allt räv, men även gnagare
och hund kring fyndområdet, för att få klarhet
i hur utbredd smittan är. Myndigheterna över-
väger sedan vad som behöver göras för att
begränsa eller minska smittan. 

Avmaskningskraven för inresa med djur
kvarstår tills vidare. Jordbruksverket och SVA
har publicerat särskilda rekommendationer till
hund- och kattägare i de drabbade kommunerna.
Jordbruksverket uppmanar dessa hund- och
katt ägare att avmaska sina djur innan de reser
ut ur området för att smittan inte ska spridas i
landet.

Särskild information har riktats till landets
jägare, hund- och kattägare och veterinärer. All-
mänheten informeras via myndigheternas
webbplatser.

FIGUR 1. Av de rävar som skjutits 2011 hade 38 djur från Västra Götaland under-
sökts fram till och med den 28 februari, varav ingen var positiv.

Rävens dvärgbandmask har för första gången 

på träffats i Sverige och kartläggning av parasitens

utbredning pågår. Vidare rapporteras bland annat om ett nytt fall av newcastle-

sjuka och nyinfektioner av bovin virusdiarré. Epizteln är ett samarbete mellan 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Jordbruksverket och är i det här

numret sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och Charlotta Lindqvist, Jordbruks-

verket.

❘❙❚ månadens epiztel
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NEWCASTLESJUKA 
Ett nytt fall av newcastlesjuka konstaterades i
mitten av februari på en gård i Enköpings kom-
mun i Uppsala län. Provresultat från SVA visade
att en besättning med cirka 14 500 värphöns
var smittade av PPMV-1 av samma typ som
sågs i det tidigare utbrottet på Gotland samt
som hittats hos vilda duvor i Enköpings kom-
mun. Jordbruksverket har upprättat ett skydds-
och övervakningsområde runt den smittade
besättningen med restriktioner som påverkar
bland annat förflyttningar av fjäderfä och
kläckägg. I dessa områden finns ett flertal
mindre hobbybesättningar. Alla veterinärer
som kommer i kontakt med fjäderfäbesättningar
i framför allt de södra och mellersta delarna av
landet uppmanas betona vikten av att hålla sina
hygiengränser och en god övrig biosäkerhet för
att minska risken för att föra in virus.

Högpatogent PPMV-1 har dessutom påvi-
sats hos vilda duvor i Norrköping. Jordbruks-
verket har därför tagit beslut om att alla ute -
gående fjäderfän samt tamduvor i Norrköpings
kommun ska hållas inomhus tillsvidare. Det
förekommer rapporter om ökad dödlighet
bland vilda duvor från olika delar av landet.
SVA är intresserad av att få in vilda döda duvor
för undersökning. Kontakta alltid SVAs viltsek-
tion innan inskick.

MISSTANKE OM SCRAPIE 
En åtta år gammal tacka på Fårö som magrat av
och sedan tre veckor tillbaka haft en successivt
ökande klåda samt ullavfall på bakre delen av
ryggen, väckte misstanke om scrapie. Tackan
var behandlad för ektoparasiter i två omgångar,
men detta hade inte minskat klådan. Vid kli-
nisk undersökning uppvisade tackan en mycket
stark klådreflex. Inga andra djur i besättningen
visade några tecken på klåda. Tackan avlivades
och skickades till SVA för undersökning.

Undersökningen var negativ och misstanken
kunde avskrivas. 

Klassisk scrapie uppträder ofta med klåda
och ullavfall. Sjukdomen har i Sverige endast
påvisats i en enda besättning, 1986. Däremot
har på senare tid ett antal fall av atypisk scrapie
(Nor98) upptäckts genom det pågående scra -
pieövervakningsprogrammet. Epidemiologin
mellan klassisk och atypisk scrapie skiljer sig åt
och det finns mycket som tyder på att atypisk
scrapie är spontant uppkommande och till
skillnad från klassisk scrapie inte är smittsam.

NYINFEKTIONER AV BOVIN VIRUSDIARRÉ
(BVD)
Trots att nästan alla landets nötkreatursbesätt-
ningar nu är friförklarade sker fortfarande
nyinfektioner med BVD. Skåne, Gotland,
Värmland och delar av Jönköpings län är fort-
farande klassade som bekämpningsregioner
med högre krav på övervakning än resten av
landet (Figur 2). Enligt årsrapporten från det
frivilliga BVD-programmet påvisades en ny -
smittad gård vardera i Skåne och på Gotland
under 2010. I Skåne pågår sanering i ett tiotal
besättningar och på Gotland två varför det
finns fortsatt anledning till vaksamhet.

GETTER DRABBADE AV MYKOPLASMA 
Tre killingar av jämtget – en till antalet liten
genbanksras – skickades för obduktion till SVA.
Gården har ca 15 vuxna getter, plus killingar,
några bockar och ett 30-tal får. De tre killing-
arna hade slutat äta, lagt sig ner, varit likgiltiga
och därefter dött. Några dagar senare slutade en
vuxen get att äta, behandlades med tetracyklin
och tillfrisknade. 

Vid obduktionen av killingarna påvisades
fibrinösa/fibrinopurulenta inflammationer i
bukhinna, hjärtsäck och lungor, svullen mjälte
plus dessutom fibrinös inflammation i flera
leder hos en av killingarna. Mycoplasma mycoi-
des ssp capri isolerades. Arten kallades tidigare
Mycoplasma mycoides ssp mycoides typ LC, och
den orsakar pleuropneumoni, mastit och artrit.
Stora mängder smittämne utsöndras till mjöl-
ken, men smittspridning kan även ske via aero-
sol. Det är vanligt med symtomlösa smittbärare
och mykoplasman isoleras då ofta från mjölk-
prover. Även i hörselgången hos friska getter
kan smittämnet påvisas. Det senaste kända
svenska utbrottet var 1982 i en mjölkgetbesätt-
ning med 80 getter i Mellansverige. Sporadiska
mastitfall i andra getbesättningar har förekom-
mit efter detta utbrott.  ■

■ ■  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.

FIGUR 2. Antal och status för
ej BVD-friförklarade besätt-
ningar, uppdelat på husdjurs-
föreningar per den 3 januari
2011.
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Djuryrken är framtiden

❘❙❚ Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, 
presenterade den 15 februari rapporten
”Sällskapsdjur – en framtidsbransch”, den
första övergripande kartläggningen som
gjorts av sällskapsdjursbranschen i Sverige.

Utredningen visar att det finns minst 
15 000 yrkesverksamma personer i olika
djuryrken, hästar och lantbruksdjur undan-
tagna, och framtiden ser ljus ut.

Genom intervjuer med branschfolk och
enkäter till företag och organisationer har
utredaren Lena Heimlén fått en bild över
sällskapsdjursbranschen, som är en fram-
växande näring vars betydelse ökar på
arbetsmarknaden.

Bland företagen finns såväl småföreta-
gare som multinationella bolag och yrkena
är av varierande slag, allt från veterinär
och djurvårdare till hundtrimmare, försäk-
ringshandläggare och djurskyddsinspektör.
Branschen omsätter ca tio miljarder kro-
nor årligen. 

DYN förutspår en ökning av antalet
yrkesverksamma inom såväl praktiska som
teoretiska yrken.  ■

❘ ❙❚ noterat

FIGUR 1. 20 av 120 mjölkkor i besättningen dreglade kopiöst med riklig skumbildning 
i munnen. 

Flera mjölkkor med feber och kraftig salivering
undersöktes. Fallet är presenterat av Erika 
Chenais vid Enhet för sjukdomskontroll och
smittskydd, SVA.

Mjölkbesättning
ANAMNES: I juli 2010 kontaktade ägaren till en mjölk-
kobesättning på Gotland distriktsveterinär då flera
mjölkkor under den senaste veckan blivit sjuka och
mjölkproduktionen sjunkit. Drabbade kor hade feber
och dreglade kraftigt.

KLINISK UNDERSÖKNING: Distriktsveterinär fann att
20 av besättningens 120 mjölkkor var dåliga med
feber (39,7°–41,3°C), förhöjd andningsfrekvens,
kraftig salivering (korna dreglade och det skummade
runt munnen) och nedsatt allmäntillstånd (Figur 1).
De sjuka kornas mjölkproduktion hade dessutom
sjunkit drastiskt. Veterinären utförde munhåleunder-
sökning på ett par djur men fann inga lesioner.

FRÅGA: Vilken/vilka diagnoser misstänker du?

Vilken är din diagnos? – Epizootologi
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3,8 miljoner till smådjurs-
forskningen 

❘❙❚ Agria Djurförsäkring avsätter varje år
fyra promille av premieinkomsterna till
forskningen. Tillsammans med Svenska
Kennelklubbens forskningsfonder kan 21
forskningsprojekt som ska förbättra hund-
hälsan finansieras med drygt 3,8 miljoner
kronor under 2011, framgick det av ett
pressmeddelande den 17 februari. 

Flera av projekten fokuserar på dia-
gnos- och behandlingsmetoder, t ex dia-
gnostik av stafylokocker hos hund och
människa. Tre projekt berör hälsoaspekter
på avelsurvalet. Vilka orsaker ligger till
exempel bakom brakycefali, som oftast
drabbar trubbnosiga hundraser? Mer
insikt om detta leder förhoppningsvis till

att fler hundar slipper svårigheter med
andning, värme och förlossning och ögon-
problem. Ett av projekten har ambitionen
att hitta gener som identifierar risken för
livmoderinflammation och några projekt
har siktet inställt på att, genom mer kun-
skap, minska antalet funktionsnedsättande
sjukdomar. Två av dem, ett i Norge och
ett i Sverige, fördjupar sig i nervskador på
hundrasen alaskan malamute.  ■

Inget apotek utan farma-
ceut 

❘❙❚ Veterinärens Apotek VetAp Sverige AB
ville påbörja distansverksamhet på veteri-
närkliniker så att djurägaren kunde få med
sig medicin direkt hem efter veterinärbesö-
ket. Apoteket har skickat in beskrivningar
av hur det skulle genomföras till Läkeme-
delsverket men verket godkänner inte
delar av upplägget. Det framgår i ett 

beslut från Läkemedelsverket den 10
februari. I beslutet förbjuds apoteket att
bedriva apoteksverksamhet utan att ha en
farmaceut närvarande i lokalen när läke-
medlet färdigställs för utlämnande. Dess -
utom ska lokalen omfattas av tillstånd för
bedrivande av öppenvårdsapotek. Skulle
företaget bryta mot detta hotar vite om
300 000 kronor.

VetAp vill dock enligt ett pressmed -
delande den 25 februari öppna fler 
öppenvårdsapotek med inriktning på 
djurläkemedel. Bland de nyetableringar
som planeras nämns Kalmar (Läckeby),
Göteborg (Hisingen), Stockholm (Vasastan)
och Uppsala (SLU, Ultuna). VetAp har 
kontraktet på den gamla apotekslokalen
på Ultuna och väntar på tillstånd för loka-
len från Läkemedelsverket. Jan-Krister
Larsson, styrelseordförande i Pharmadistri-
bution AB som är huvudägare i VetAp,
säger att de planerade nyetableringarna
kommer att starta under våren.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Den 26 januari kallade SVA till ett
tvärvetenskapligt seminarium om
salmonella och framtidens bekämp-
ning. Förutom SVA stod SLU och
Centrum för infektionsekologi och
epidemiologi (IEE) som arrangörer
och syftet var att identifiera kun-
skapsluckor och angelägna forsk-
ningsprojekt.

MILJÖN SOM RISKFAKTOR 
Salmonellosutbrott påverkar hela sam-
hället och har betydelse för folkhälsan.
Detta illustrerades tydligt genom att del-
tagarna i SVAs seminarium kom från
många olika intressenter: Uppsala Uni-
versitet, Svensk Mjölk, Smittskydds in sti -
tutet, Livsmedelsverket, Svenska Djur-
 hälsovården, Jordbrukverket, Akademiska
sjukhuset, Socialstyrelsen, Agrifood eco-
nomics, Högskolan Dalarna och Lunds
Universitet. 

Dagen började med fyra presentatio-
ner som väl illustrerade att salmonellain-
fektion är en miljösmitta. Det kanske till
och med är så att smittan härrör från
människor och sprids till djuren via mil-
jön. Djuren får sedan oförskyllt skulden
för salmonellautbrotten. Om det kan
visas vara så är detta en viktig aspekt
med tanke på den aktuella statliga smitt-
skyddsutredningen. Utredningen före-
slår att djurägarna i fortsättningen ska
stå för kostnaderna vid utbrott av smitt-
samma djursjukdomar. Djurbönderna
skulle få bekosta en smittspridning 
som skett från bristfällig hantering av
humana smittkällor.

Estelle Ågren från SVA redogjorde för
ett antal fall där man kunnat påvisa sal-

monellaspridning via vattendrag och där
den ursprungliga smittkällan misstänk-
tes komma från människor via renings-
verk och privata avlopp. Djuren hade
drabbats genom att dricka vatten från
vattendragen och beta på tidigare över-
svämmade betesytor.

Grönsaker kontamineras
Hur denna typ av smittspridning även
påverkar frukt och grönt via bevattning
gav Malin Hultberg från SLU i Alnarp
en detaljerad redogörelse för. De flesta
fallen är hittills importerade, framför allt
rör det sig om bär och groddar men även
morötter har förekommit. Smittan till-
kommer tidigt i odlingskedjan och kan

vara svår att bli av med, salmonella kan
överleva länge på växter. 

I dagsläget finns det ingen lagstiftning
rörande bevattningsvatten och ingen
internationell standard. Några få länder
som Tyskland och Kanada har nationella
rekommendationer och riktlinjer. En
stor risk för smitta till djur utgör också
foderkedjan och där behövs utökad kun-
skap och kontroll, men intresset för
sådana åtgärder är litet inom EU. 

Oljefröhantering, soja- och fiskmjöl
utgör de största riskprodukterna vad 
gäller salmonella. Smittan sätter sig fast 
i produktionslinjerna i foderfabrikerna
och är svår att komma åt. Sojamjöl im -
porteras i stora mängder från Sydamerika

Estelle Ågren från SVA redogjorde för ett antal fall där den ursprungliga smittkällan miss-
tänktes vara människor, via reningsverk och privata avlopp.

➤
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och vid en provtagning av en last bönor
i Norge hittade man 80 olika serotyper.
Kontaminering sker ofta under båttrans-
porten och det krävs effektiv teknik för
sterilisering i foderfabrikerna.  

I den efterföljande diskussionen fram-
kom önskemål om mer övergripande
systemstudier vad gäller smittspridningen
via miljön. Önskvärt vore att smitta inte
kom ut i miljön och att kritiska punkter
för att förhindra avloppssmitta kunde
fastställas. Nu innehåller 60 procent av
prover från färdigbehandlat slam salmo-
nella. Även fåglar och katter är tänkbara
källor för miljösmitta.

SAMHÄLLSEKONOMISKA ASPEKTER
PÅ SALMONELLA
Under denna rubrik diskuterades sam-
hällets och individens nytta av att 
be kämpa salmonellos och även den pro-
 duktionsekonomiska betydelsen av kon-
 trollprogrammen. Föreläsare var Kristian
Sundström från Agrifood economics
och Lars Widell från Jordbruksverket. 

Kostnaderna kan vara både direkta
och indirekta och redovisningen basera-

des på uppgifter i en bilaga till smitt-
skyddsutredningen. Under perioden
2005 till 2008 räknar man med i
genomsnitt närmare 4 000 humanfall
per år i Sverige men detta är troligen en
mycket kraftig underskattning. En
beräkningsmodell där man kalkylerat de
olika faktorer som gör att sjukdomsin-
formation inte registreras ger ett troligt
antal fall per år på närmare 24 000.
Baserat på vissa studier i Danmark finns
beräkningar att de samhällsekonomiska
effekterna landar på en kostnad omkring
170 miljoner per år, om det svenska
kontrollprogrammet läggs ner.

Under den efterföljande diskussionen
rörande ekonomiska frågor togs bland
annat frågan om värdet av ett människo-
liv upp. Olika myndigheter anger mycket
olika värde på detta i samband med
dödsfall t ex i trafiken. Kostnaden för
eventuellt döda av salmonella bör också
finnas med i kalkylen, i övriga Europa
dör flera hundra varje år i denna sjuk-
dom. Det påpekades också att det är vik-
tigt att resultat från svensk forskning
publiceras på engelska, resultat som vi har
i Sverige på området saknas inom EU.

DIAGNOSTIK
Under denna rubrik redogjorde forskare
på SVA för nya diagnostiska metoder
och hur dessa påverkar provtagningar. I

Foderkedjan utgör en stor risk för smitta till djur och där behövs utökad kunskap och kon-
troll, framhöll Per Häggblom från SVA.

Erfarenhetsmässigt vet man att låga nivåer salmonella i foder kan orsaka utbrott hos 
grisar, sade Gunnar Andersson.

➤
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foder är ofta nivån salmonella låg men
det finns hög halt andra bakterier varför
anrikning krävs och det ställs stora krav
på detektionsmetoderna. Odlingsbaserade
standardmetoder tar fem till sju dagar
och snabbare metoder behövs. Det finns
idag en del molekylärbiologiska sådana,
men alla är utvecklade för livsmedel och
inte för foder. Därför håller man nu på
att testa dessa för foder på SVA. 

Gunnar Andersson redovisade hur
falskt negativa resultat i foderprovtag-
ning kan få stora ekonomiska konse-
kvenser. Erfarenhetsmässigt vet man att
låga nivåer salmonella i foder kan orsaka
utbrott hos grisar. Traditionellt är ett
prov negativt vid avsaknad av salmonella
i 25 g foder men det är då lätt att missa
vid låg förekomst och många prover
behövs för ett säkert resultat. En mole-
kylärbiologisk metod kallad MLVA
(multi-locus variable number tandem
repeat analysis) där man använder gene-
tisk variation för att dela in bakterier i
grupper håller nu på att standardiseras
inom EU. Den är snabb, enkel, billig
och bra för stora volymer. Den kan stan-
dardiseras och ge resultat på fyra till fem
timmar men kräver att man tar fram en
MLVA för varje bakterie. Under diskus-
sionen om diagnostiken framkom att
snabbare och billigare metoder verkligen
behövs, de nuvarande analyserna tar för
lång tid men de nya genetiska teknikerna
behöver utvärderas.

SAMMANFATTNING
Den sammanfattande diskussionen efter
dagens redovisningar framhöll vikten av
att värdera olika smittkällors betydelse.
Man bör också samordna bekämpningen
med program mot andra patogener som
EHEC. De förväntade framtida höga
vattenflödena kan ha betydelse när det
gäller smittspridning genom inverkan på
avlopp, brunnar, djur och människor. Vi
behöver vidare lära oss mer om flugor
och insekter och deras betydelse för
smittspridning. Rörande foder är prov-
tagningsmetodiken det stora problemet
och där finns betydande kunskapsluckor.
Tvärvetenskaplig forskning behövs, alla
var överens om att det finns mycket kvar
att göra. Som kontaktperson för det
framtida samarbetet i Sverige utsågs
Marianne Elvander.  ■ 
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SÄLLSKAPET ÄLDRE VETERINÄRER, SÄV

ÅRSMÖTE och VÅRMÖTE I Siljansområdet
(24) 25–26 (27) maj 2011

TISDAG 24 MAJ
Ankomst till Tällberg för långväga resenärer.

ONSDAG 25 MAJ
Inkvartering på Hotel Dalecarlia (pris och bokning se nedan).

Fackprogram motto: Kvalitets- och hygienprogram i modern köttproduk-
tion med näruppfödda djur. Kvalitetschef på ”Siljans chark” Anders
Svensson och besiktningsveterinär Brita Sund guidar. 

10.00: Slakteriet vid Vikarbyn

12.00: (cirka) Charkuterifabriken i Mora inkl lätt lunch där

15.00: Kulturprogram. Zorngården och Zornmuseet i Mora. Guidad visning.

TORSDAG 26 MAJ
Förmiddagen: Individuellla besök på Nittsjö Keramik i Rättvik och/eller
fabriken för Leksandsbröd i Leksand. Individuell lunch.

14.00: Kulturprogram. Guidad visning av Hans-Erik Börjessons (tidigare
HEB-resor) mycket berömda konstgalleri vid HEB-ägda Hotel Green, Täll-
berg, med världsberömda konstnärer. Ansett som ett av de främsta i världen.

Kvällen: Årsmöte i SÄV följt av gourmetmiddag. SÄV bjuder på välkomst-
 drink före årsmötet.

DIT- ELLER HEMRESA
Förplanering är gjord för att under dit- eller hemresan kunna besöka fa bri-
ken för den berömda ”Gustavskorven” (Backa söder om Borlänge, endast
tisdag eller onsdag) och Jussi Björling-museet i Borlänge (även fredag).

PRIS OCH BOKNING HOTEL DALECARLIA I TÄLLBERG
Tel 0247-89100, Fax 0247-50240, www.dalecarlia.se

Rabatterat och subventionerat paketpris i moderna rum (2 nätter, 2 fru-
kostar, 2 middagar, varav en gourmet). Hela paketet per person i dubbel-
rum 1.790:-, enkelrum 2.490:-. Tillägg för extranatt inkl frukost i dubbelrum
per person 525:-. Motsvarande tillägg för enkelrum 825:-.

Drycker beställes och betalas individuellt på hotellnotan.
Rumsbokning sker individuellt direkt till hotellet senast måndag 2 maj 2011.

INBETALNING OCH ANMÄLAN
Rabatterad deltagaravgift för bl a gruppbesök och guidningar: Medlem
250:-, övriga 300:-. Avgiften behöver vara inbetald på SÄVs plusgiro
422897-9 senast onsdag 11 maj 2011.

Anmälan om deltagande senast måndag 16 maj till KG Linderholm, 
Alviks vägen 133, 167 62 Bromma, tel 08-800500, fax 08-264647.

Detaljprogram och möteshandlingar sändes efter anmälan.

Det finns möjligheter till inköp av produkter vid de olika besöken enligt
programmet.

Även icke medlemmar är välkomna till vårmötet.
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Jubileumsseminarium onkologi
Malmö 8-9 september

Djursjukhuset Malmö firar 50 år och välkomnar  
veterinärer att delta i ett seminarium inom onkologi, 
med fokus på diagnostik och behandlingsmöjlig-
heter. Föredragen hålls av professor Alain Theon 
från UC Davis School of Veterinary Medicine.
Parallellt med huvudseminariet i onkologi hålls  
ett seminarium för djursjukvårdspersonal, där  
onkologi är ett av flera ämnen. Jubileumsseminariet 
äger rum i Malmö den 8-9 september 2011 på  

hotell Hilton. Fullständigt seminarieprogram  
och bokningsinformation publiceras i Svensk  
Veterinärtidning, nr 5. Anmälan kommer att  
kunna göras på djursjukhus.info från och med  
den 1 maj 2011. För ytterligare information  
kontakta Sverre Seierstad, chefveterinär,  
Djursjukhuset Malmö. Tel. 070-61 94 800,  
sverre.seierstad@djursjukhus.info

Djursjukhuset Malmö, Cypressvägen 11, Malmö. djursjukhus.info 
Stiftelsen Svensk Djursjukvård

Försöksdjuren allt fetare

❘❙❚ Landets försöksdjur blir allt fetare, 
konstateras i en aktuell studie från över-
viktsenheten vid Karolinska sjukhuset,
Stockholm. Det är Stephan Rössner, 
professor vid överviktsenheten, som slår
larm i Läkartidningen nr 6/11.

Att sällskapsdjur blir fetare när husse
och matte blir fetare är begripligt, skriver
Rössner. Men det förklarar inte laborato -
riedjurens viktutveckling. Den så kallade
chow-dieten i djurlaboratoriet har inte
ändrats över tid, varför man söker för -
klaringar på annat håll. Bättre modern
omvårdnad av försöksdjuren skulle kunna
bidra till att klargöra deras viktökning,
men även miljöfaktorer diskuteras. Virus -
påverkan, miljögifter i luft och vatten 
och epigenetiska effekter är faktorer 

som skulle kunna förklara en viktutveck-
ling hos försöksdjuren som är parallell
med människans, tror Stephan Rössner.

Oavsett orsak har fynden praktisk bety-
delse i forskningen. Med fetare försöks-
djur kan det t ex krävas att man i toxiko-
login korrigerar för förändrade viktnivåer,
påpekar Rössner.  ■

SLU har fortsatt stark 
ekonomi

❘❙❚ Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har
en fortsatt stark ekonomi och gjorde ett
överskott med 32 miljoner kronor under
2010, framgår av universitetets senaste
årsredovisning. 

Universitetet har ett ackumulerat kapi-
tal på 420 miljoner kronor, vilket är mer 
än tio procent av omsättningen. Målsätt-
ningen är att kapitalet skall vara mellan
noll och tio procent. Efter de besparingar

som genomfördes åren 2002 till 2004
dröjde det innan nyanställningarna tog
fart, vilket har lett till att kapital har acku-
mulerats.

Av årsredovisningen framgår att både
anslags- och avgiftsintäkter ökade under
fjolåret, men även personalkostnader och
investeringar, inte minst på grund av den
pågående byggenskapen på framför allt
Campus Ultuna.

I flerårsprognosen, som sträcker sig
fram till år 2020, beräknas personalstyrkan
ligga runt dagens nivå, cirka 2 800 perso-
ner plus minus ett hundratal. Det är dock
helt beroende av hur SLUs finansiering ser
ut, dels genom forskningspropositionerna,
dels genom hur väl man lyckas ta in medel
från externa bidragsgivare. Andelen lärare/
forskare av den totala personalvolymen
har ökat de senaste åren. SLU har också
fått fler studenter, vilket har lett till en
överproduktion i förhållande till uppdraget
från regeringen.  ■

❘ ❙❚ noterat
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§

När man vill byta
jobb eller blir
uppsagd gäller
fastställda regler

för den uppsäg-
ningstid som måste

följas. Den fackliga frågan klargör
hur arbetsgivaren, antal tjänsteår
och tecknade avtal kan påverka
uppsägningstidens längd.

FRÅGA
Jag har jobbat på ett privat djursjukhus
men har nu fått erbjudande om ett jobb
som distriktsveterinär. Jag vill gärna
pröva detta. Hur lång uppsägningstid
har jag? Är det lika lång uppsägningstid
hos distriktsveterinärerna?

SVAR
I lagen om anställningsskydd (LAS) 
§ 11 står att för både arbetsgivare och
arbetstagare gäller en minsta uppsäg-
ningstid av en månad. 

Men skulle det vara så att arbetsgiva-
ren vill säga upp dig gäller andra regler:
har du varit anställd mer än två år 
men mindre än fyra år har du rätt till 
två månaders uppsägningstid, med en
ökning av antalet månader beroende på
anställningstidens längd. När du har
varit anställd mer än tio år har du rätt
till sex månaders uppsägningstid.  

Gäller SLAs (Skogs- och Lantarbets-
givarförbundet) kollektivavtal vid din
arbetsplats står det i kollektivavtalet att
om du varit anställd i mindre än tre år är

det en månads uppsägningstid om det är
du som säger upp dig själv. Har du varit
anställd i tre år men mindre än sex år har
du en uppsägningstid på två månader
och har du varit anställd sex år eller mer
är din uppsägningstid tre månader. 

Om du och din arbetsgivare avtalat
någon annan uppsägningstid ska det stå
i ditt anställningsavtal, titta där. Tänk på
att det aldrig är korrekt om det står att
din arbetsgivare har kortare uppsägnings-
tid gentemot dig än du har gentemot
dem. 

När det gäller statliga anställningar
gäller ALFA (Allmänt löne- och förmåns -
avtal). Där står att om du vill säga upp
dig själv och varit anställd i högst fyra år
har du en månads uppsägningstid, och
har du varit anställd i mer än fyra år har
du två månaders uppsägningstid.

Om det är arbetsgivaren som vill säga
upp dig gäller att om du varit anställd i

högst ett år är det en månads uppsäg-
ningstid och har du varit anställd längre
än ett år har du rätt till tre månaders
uppsägningstid. 

För både statliga, privata och kom-
munala anställningsförhållanden gäller
att uppsägningarna ska vara skriftliga.
Om det är arbetsgivaren som säger upp
dig ska han/hon kunna motivera varför
du blir uppsagd. Uppsägningen från
arbetsgivarens sida ska överlämnas per-
sonligen eller i rekommenderat brev.
Sådana uppsägningar ska i de flesta fall
ha föregåtts av förhandlingar med
SVF/AVF, för medlemmar i förbundet.

Det finns många regler kring uppsäg-
ning och här har bara nämnts de som
gäller uppsägningstiden. Andra regler
finns i LAS § 7 och framåt. LAS kan du
hitta på AVFs hemsida under /Avtal,
löner m m/Anställningsvillkor/Arbets-
rätts liga lagar.
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❘❙❚ fackliga frågan

Avtal, tjänsteår och arbetsgivare
avgör uppsägningstiden

UPPSÄGNINGSTIDER VID OLIKA ANSTÄLLNINGSFORMER

Statlig tjänst

– Från arbetstagaren: 1–2 månader
– Från arbetsgivaren: 1–3 månader (12 månader)

Kommunal tjänst

– Från arbetstagaren: 3 månader
– Från arbetsgivaren: 6 månader – 1 år

Enskild tjänst

– Från arbetstagaren: 1–3 månader
– Från arbetsgivaren: 1–6 månader (12 månader)
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Agronom Stephanie Buijs, Institu -
 tionen för husdjurens miljö och
hälsa, SLU, Skara, försvarade den 
3 mars sin avhandling för filosofie
doktorsexamen med titeln ”Using
spatial distribution and behaviour 
to determine optimal space
allowances for poultry and rabbits”.
Opponent var professor Christine
Nicol, University of Bristol, Stor -
 britannien.

Tidigare forskning på hur beläggnings-
grad påverkar djurvälfärden har huvud-
sakligen fokuserat på negativa effekter
på hälsa och beteende. Frånvaro av sådana
effekter betyder inte nödvändigtvis att
tillgången till utrymme är optimal från
djurets synvinkel. Syftet med avhand-
lingen var att uppskatta den optimala
utrymmestillgången för slaktkycklingar
och kaniner, genom att studera deras

beteende och utspridning i utrymmet.
Dessutom studerades vikten av lägre
beläggningsgrad för slaktkycklingar
genom att jämföra deras motivation för
olika beläggningsgrader med födomoti-
vation. För köttkaniner studerades även
hur en berikning påverkade spridning i
utrymmet och beteende.

I en av delstudierna användes födo-
motivation som en måttstock för att
bedöma hur viktigt det är för slaktkyck-
lingar att upprätthålla en täthet mellan
individer på mindre än 15 fåglar/m2.
Fåglarna gavs möjlighet att röra sig mellan
två avdelningar med olika beläggnings-
grad genom att ta sig över ett hinder.
Slaktkycklingarna visade en stark moti-
vation för den lägre beläggningsgraden,
då fler djur gick från hög till låg belägg-
ningsgrad än tvärtom, till och med när
det hinder som användes vid tidigare
utvärdering hindrat 20–25 procent av
fåglarna från att lyckas nå mat efter sex
timmars foderberövande.

Sammanfattningsvis ledde högre be -
läggningsgrader till fragmentering av vilo-
beteendet hos slaktkycklingar, medan 

en ökning av vilobeteende sågs hos kött-
kaniner vid högre tätheter. Förekomsten
av en berikningskonstruktion i trä gjorde
kaninerna mindre fokuserade på sina
artfränder, då social kontakt minskade
och bytet från undvikande till attraktion
inträffade vid större burstorlekar.

Den optimala beläggningsgraden för
slaktkycklingar nära åldern för kommer-
siell slakt var uppskattningsvis sju gånger
lägre än EUs nya gräns för beläggnings-
grad. Slaktkycklingar visade även en
betydande motivation att uppnå lägre
täthet mellan individer än EUs satta
gräns, vilket visar att det är viktigt för
dessa fåglar att sänka beläggningsgraden.
Vad gäller köttkaniner leder en belägg-
ningsgrad som är fyra gånger lägre än
den som används i kommersiell praxis
fortfarande till socialt undvikande, vilket
tyder på att tätheten inte var optimal.
Ytterligare resultat från analysen av
utrymmesspridning understryker vikten
av att räkna in miljömässiga faktorer och
att använda ett flertal utrymmesindex
vid bedömning av socialt undvikande/
attraktion. ■

Slaktkycklingar och kaniner strävar
efter lägre beläggningsgrad

disputationer

Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU 
inbjuder till föredrag

Molecular Imaging and Translational Research
– Companion animals as Models for Human Diseases

Amy LeBlanc, DVM, Diplomate ACVIM

onsdagen den 6 april kl 12.00–13.00,  
i föreläsningssal 3, Klinikcentrum, Uppsala.

Alla är hjärtligt välkomna, institutionen bjuder på en lunchsmörgås.
Anmäl er före den 1 april till Susanne.Pettersson@slu.se.
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Statens jordbruksverk begärde att
ansvarsnämnden skulle pröva frå-
gan om återkallande av NNs legiti-
mation såsom veterinär, på grund
av sjukdom. NN bestred Jordbruks-
verkets begäran.

JORDBRUKSVERKETS ANFÖRANDE
Det har via ett läkarutlåtande kommit
till Jordbruksverkets kännedom att vete-
rinär NN på grund av sjukdom inte kan
utöva sitt yrke tillfredsställande. 

Av 6 kap 6 § lagen (2009:302) om
verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård framgår att en legitimation ska
återkallas om en veterinär på grund av
sjukdom inte kan utöva yrket tillfreds-
ställande. Enligt 7 kap 1 § samma lag
prövas dessa frågor av ansvarsnämnden.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
NN anser att det inte framkommit
några uppgifter som medför att han på
grund av sjukdom inte skulle kunna
utöva sitt yrke som veterinär tillfredsstäl-
lande. NN lider inte av sådana demens-
symtom eller depression av sådan art att
han inte skulle vara lämplig att inneha
förskrivningsrätt och att utöva sitt yrke
som veterinär. 

NN har varit veterinär i mer än 20 år
och arbetat i såväl statlig tjänst som 
privat praktik. Under hela sin yrkes-

verksamma period har NN kontinuer-
ligt genomgått olika fortbildningar
inom sitt yrke. Han har skött sina upp-
drag som veterinär mycket väl. Han har
också haft flera större kunder åt vilka
han skött djur, vilket framgår av
medskickade intyg. 

Om NN hade haft sådana problem
som beskrivs i det ingivna läkarutlåtan-
det hade det naturligtvis påverkat hans
arbete såsom veterinär. Men av djurägar -
intygen framgår att NN har skött sina
åtaganden mycket väl ända fram till i
dag. NN hävdar att den intygsskrivande
läkaren har felbedömt hans hälsotill-
stånd och lämplighet som veterinär. 

NN har låtit en av honom utsedd
läkare och specialist inom psykiatri
utfärda ett läkarintyg, som skickats till
ansvarsnämnden. NNs läkare har haft
tillgång till samtliga journaler från det
sjukhus där NN behandlats. Hon har i
sitt intyg lämnat en utförlig beskrivning
av NNs hälsotillstånd och de tester som
gjorts angående misstanke om demens-
sjukdom. Bland dessa tester ska noteras
ett så kallat minimentaltest där NN
erhållit resultatet 29 av 30 möjliga poäng.
Detta tyder på att det inte föreligger
någon kognitiv nedsättning hos honom.
NNs läkares uppfattning är att det
utifrån den aktuella sjukdomsbilden inte

kan ställas diagnosen demens. Några
kognitiva nedsättningar hos NN har
inte heller konstaterats. Läkarens upp-
fattning är att det inte föreligger grund
för ifrågasättande av NNs lämplighet
som veterinär. 

NN har också bifogat intyg från en
veterinärkollega som samarbetat med
honom under många år. Av intyget
framgår att kollegan vid flera tillfällen
diskuterat veterinära frågor med NN
och oftast beaktat hans synpunkter. 

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Ansvarsnämnden fann att det mot bak-
grund av vad som framkommit i ärendet
inte finns grund för att ifrågasätta NNs
lämplighet att utöva veterinäryrket.
NNs veterinärlegitimation ska därför
inte återkallas.

Nämnden avslog därmed Jordbruks-
verkets begäran.

JOHAN BECK-FRIIS

Ansvarsärende

Återkallande av veterinärlegitimation 

ansvarsärende

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

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

Ytterligare upplysning om Hero fonden finns på veterinärförbundets hemsida
www.svf.se. Ring 08-545 558 20 eller skriv till Sveriges Veterinär förbund om du vill
gå med i Herofonden.
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SVAR
Feber, riklig salivering (som ibland kan ses som ett skum-
mande runt munnen), samt hastigt och kraftigt nedsatt
mjölkproduktion är klassiska symtom på mul- och klöv-
sjuka (MK). Om dessutom flera djur i samma besättning
drabbas stärks misstanken. 

I detta fall utförde distriktsveterinären, efter kontakt
med sektionen för epizootologi, SVA, en fördjupad och
utökad undersökning av alla mjölkkorna och fann trots
detta inget djur med några lesioner i munhåla, på spenar
eller klövar. Inte ens bland de djur som dreglat under näs-
tan en veckas tid fanns lesioner i munhålan. Symtomen
verkade heller inte förändras över tid, de först insjuknade
korna uppvisade fort farande samma symtom som de
senast insjuknade. Vid diskussioner framkom också att
endast mjölkande kor var drabbade. Inga sinkor, ungdjur
eller kalvar blev sjuka trots att dessa fanns i mjölkkornas
absoluta närhet. 

På grundval av följande faktorer kunde mul- och klöv-
sjuka uteslutas utan ytterligare undersökning eller prov-

tagning: 1) Den totala avsaknaden av lesioner (blåsor, 
erosioner, krustor, ärr) trots att en vecka gått sedan de första
djuren insjuknade. Kor med MK kan salivera kraftigt
innan den första blåsan är synlig, men däremot dreglar de
inte kraftigt i en veckas tid utan lesioner. 2) Det faktum
att sjukdomen inte spridits till mer än 20 djur i besätt-
ningen under en veckas tid och att endast mjölkkorna
drabbats, trots att kalvar och sinkor fanns i den absoluta
närheten.

De beskrivna symtomen med feber och salivering utan
lesioner i munnen stämmer väl överrens med värmestress.
Vid tillfället var det mycket varmt på Gotland, tempe -
raturen hade legat över 30°C. De metaboliskt hårdast 
belastade djuren, mjölkkorna, blir också de som drabbas 
hårdast av ett sådant syndrom, och det bedömdes att det
var just värme stress som orsakat detta sjukdomsutbrott
(Figur 2). Vid misstanke om epizootisjukdom måste enligt
epizootilagen alltid denna utredas innan andra undersök-
ningar eller behandlingar får vidtas, precis som gjordes i
det här fallet.

Vilken är din diagnos? – Svar
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FIGUR 2. Värmestress utvecklad under en längre period med extremt varmt väder visade sig vara orsaken till sjukdomssymtom
hos mjölkkor.
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Djurskyddskrav förklarar
inte låg lönsamhet 

❘❙❚ Grisbönderna överdriver kostnaderna
för att följa den svenska djurskyddslagen,
hävdar Jordbruksverket i en ny rapport.
Men uppfödarna påstår motsatsen.

– Det är skandalöst av Jordbruksverket

att gå ut och påstå att våra merkostnader
inte är så höga, säger Per Karlsson, vice
ordförande i Sveriges Grisföretagare, till
Sveriges Radio Ekot.

Jordbruksverket konstaterar visserligen
att det är dyrare att föda upp grisar i Sve-
rige jämfört med i andra länder. Men det
är långt ifrån lika dyrt som branschen själv
hävdar, lyder verkets slutsats. Jordbruks-
verket har efter en jämförelse av skötsel-
regler i Sverige och Danmark kommit 

fram till att det finns både för- och nack-
delar med den delvis högre svenska ambi-
tionsnivån. 

– Det går inte, med ledning av de kun-
skaper som finns idag, att påstå att nack-
delarna är större än fördelarna. Det är
troligt att andra faktorer än djurskydds -
kraven är viktiga för att förklara den låga
lönsamheten inom grisproduktionen, skri-
ver Jordbruksverket i ett pressmeddelande
den 24 februari.  ■

❘ ❙❚ noterat
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KORT OM MUL- OCH KLÖVSJUKA 
Mul- och klövsjuka (MK) är en av de mest smittsamma
epizootisjukdomarna och drabbar klövbärande djur med
feber och blåsbildning i mun- och noshåla, på spenar och
klövar. Virusreplikation i munslemhinnan och de blåsor
som detta ger leder till intensiv salive ring medan klöv lesio-
nerna ger hälta, som kan vara det enda symtomet hos såväl
får som svin. 

Virus sprids både via direkt och indirekt kontakt och
infekterade djur utsöndrar virus med alla kropps vätskor,
vilket bidrar till den snabba smittspridningen. Virus kan
också förbli infektiöst i flera veckor på t ex redskap och
kläder. Även kött och mejeriprodukter liksom sperma kan
innehålla virus.

Ett flertal sjukdomar inkluderade i epizootilagen ger
liknande symtom som är svåra att särskilja, därför ska 
alltid sjukdomar med blåsbildning behandlas som MK
tills detta kan uteslutas. Även om inga blåsor ses kan MK
inte uteslutas förrän flera djur undersökts noga eftersom
blåsorna ser olika ut, eller inte alls syns, beroende på var i
sjukdomsförloppet djuret befinner sig och även beroende
på djurslag. Av samma orsak kan inte misstanke om MK
avfärdas förrän flera djur undersökts trots att det är en
mycket smittsam sjukdom och man vid introduktion
snabbt förväntar sig stor spridning i besättningen. För
vidare beskrivning av MK och av differentialdiagnoserna
hänvisas till www.sva.se och www.epiwebb.se.

AKTUELLT SMITTLÄGE 
MK är enzootiskt förekommande i stora delar av världen,
under 2010 och 2011 förekom utbrott i bland annat 
Sydkorea och även på så nära håll som i östra delarna av
Turkiet. Inom EU bekämpas och bevakas sjukdomen strikt
men utbrott drabbar ändå stundom medlemsländerna, 
t ex det stora utbrottet i Storbritannien 2001 då mer än
4,2 miljoner djur avlivades. I januari 2011 drabbades 
Bulgarien av ett utbrott där det första fallet upptäcktes hos
vildsvin med påföljande snabb spridning till tamsvin, nöt-
kreatur, får och getter. Det är ännu okänt hur vildsvinen

smittas, teorierna rör sig runt smittat matavfall eller
migra tion av vildsvin över gränsen från Turkiet. Den del
av Turkiet som gränsar mot Bulgarien anses vara fri från
MK, med kontinuerlig vaccination. I Bulgarien hade man
i slutet av februari inte påvisat några ytterligare fall än de
tre platser där infekterade djur påvisats i januari. Alla djur
i de drabbade byarna avlivades och alla djur i omgivande
regioner undersöktes regelbundet under februari. Vidare
studier av vildsvinspopulationen fort går under våren. Typ-
ning av virusstammen visar på nära släktskap med stam-
mar som cirkulerar i Turkiet. 

MK är en sjukdom att hålla i minnet, där det globala
smittläget kan förändras snabbt. Den kliniska övervak-
ningen som Sveriges veterinärer dagligen ut övar är en
mycket viktig del av Sveriges totala MK-övervakning.
Varje år undersöks och utreds ett flertal misstankar om
MK, och hittills har samtliga kunnat avskrivas efter vidare
undersökning eller provtagning.

MK är inkluderat i epizootilagen och som veterinär
är man därför skyldig att anmäla redan misstanke
om sjukdomen till Jordbruksverket och länsveterinär.
Utöver anmälnings plikten belägger epizooti lagen
veterinären med såväl undersökningsplikt som en
skyldighet att medverka till att motverka smittsprid-
ning. Undersökningsplikten innebär att en veterinär,
oavsett yrkesinriktning, som får kännedom om ett
misstänkt fall av epizootisjukdom är tvungen att
själv undersöka djuret, alternativt se till att det blir
undersökt av annan veterinär. Att motverka smitt -
spridning innebär i praktiken ofta att utfärda en
spärrförklaring, dvs besluta om förbud för djur, 
djurprodukter, transporter och människor att lämna
eller komma till gården. För MK, som är extremt
smittsamt, gäller totalstopp för all trafik till och 
från gården och dess närom råden. 

FAKTARUTA
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kanslinytt

Nya händelsehäften från PTK

Privattjänstemannakartellen (PTK) ger
ut en rad häften som beskriver försäk-
ringsskyddet för privattjänstemän vid
olika händelser. De handlar om lagstad-
gade och kollektivavtalade försäkringar
för privatanställda bland annat rörande
arbetsskada, föräldraledighet, sjukdom
och ålderspension. Nya uppdaterade
häften för 2011 finns nu att beställa 
gratis från förbundskansliet, telefon 
08-545 558 20, office@svf.se eller direkt
från PTKs hemsida www.ptk.se.

• Valet 2011 avser:
- Ordförande och tre övriga ledamöter i

förbundsstyrelsen
- Ordförande i SVS
- Ledamöter samt ersättare i fullmäktige

• Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade kan
nominera kandidater till förtroendeposterna och är
också valbara. Mandatperioden för samtliga poster 
är två år med tillträde den 1 januari 2012.

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

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

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

- Kontaktadresser till den person som står bakom 
nomineringen.

Det finns en särskild nomineringsblankett på veterinär-
förbundets hemsida www.svf.se, Förbundet/ Blanketter/
Övriga blanketter. Den går även att beställa via e-post,
office@svf.se, alt. ring kansliet, 08-545 558 20.

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

• Samtliga ledamöter i förbundsstyrelse respektive SVS
kollegium finns publicerade i varje nummer av SVT. 

• Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda
senast den 1 juli 2011.

Nominera kandidater 
till förtroendeposter senast 1 juli 

Veterinärförbundets medlemmar direktväljer ledamöter 
till förbundsstyrelse och fullmäktige 

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

skall nomineras senast den 1 juli.

Nominering – hur gör man?
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 12

22–23/3 -11. SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDENS

VÅRKONFERENS 2011, Billingehus. 
(SVT 16/10)

24–25/3 -11. GRUNDKURS I SMÅDJURSKIRURGI,
DEL 1, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 15/10)

v 14

NY 6/4 -11. FÖREDRAG MOLECULAR IMAGING

AND TRANSLATIONAL RESEARCH – COMPANION

ANIMALS AS MODELS FOR HUMAN DISEASES

arrangeras i Uppsala av SLU. Info: 
Susanne.Pettersson@slu.se 
(se annons i denna tidning)

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

7–8/4 -11. KURS OM KATTER I GRUPP, MED

FOKUS PÅ INFEKTIONSSJUKDOMAR, Knivsta.
Arr: SVA (SVT 2/11)

v 15

NY 16–17/4 -11. KURS ANESTESI/ANALGESI/
AVLIVNING AV EXOTISKA DJUR SAMT ÅRSMÖTE

FÖR VEXOTIC arrangeras i Lund av 
föreningen Vexotic. Info: 
Majbritt.Larsen@djursjukhus.com

v 18

NY 5–6/5 -11. KURS ANESTESIÖVERVAKNING

arrangeras i Sigtuna av SVS Försöks-
djurssektion. 
Info: Anne.Waldemarson@ki.se, 
08-524 869 49 
(se annons i denna tidning)

6–8/5 -11. VETA-DAGARNA, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget (SVT 2/11)

v 19

11–12/5 -11. KURS III HÄLSOPAKET MJÖLK

(RÅDGIVNINGSMETODIK OCH KONSULTROLLEN),
Mjölby. Arr: Svensk Mjölk. 
(SVT 16/10)

NY 13–14/5 -11. SKALPELLENS VÅRMÖTE

MED KURS I ÖVRE LUFTVÄGSKIRURGI arrange-
ras i Göteborg. Info: 

Elisabeth.Bademo@vastradjursjuk -
huset.se 
(se annons i denna tidning)

v 21

27–29/5 -11. DELKURS 2 I HÄSTTANDVÅRD,
SLU. Arr: Institutionen för kliniska 
vetenskaper. (SVT 14/10)

v 23

NY 7–8/6 -11. KURS ANTIBIOTIKAANVÄND-
NING, arrangeras i Knivsta av VeTA-bola-
get. Info: www.vetabolget.se

v 25

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

v 32

13–14/8 -11. DELKURS 1 I HÄSTTANDVÅRD,
SLU. Arr: Institutionen för kliniska 
vetenskaper. (SVT 14/10)

v 33

17–19/8 -11. KURS PERFECTING PRIMÄR DJUR-
TANDVÅRD, Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 12/10)

v 34

22–26/8 -11. INSPIRATIONS- OCH FORTBILD-

NINGSKURSER FÖR NÖTINTRESSERADE

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

v 37

NY 16–17/9 -11. KURS SÅRVÅRD arrangeras
i Göteborg av VeTA-bolaget. Info:
www.vetabolaget.se

v 40

3–5/10 -11. INSPIRATIONS- OCH FORTBILD-
NINGSKURSER FÖR NÖTINTRESSERADE

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

v 41

NY 14–15/10 -11. KURS ULTRALJUD GRUND

SMÅDJUR arrangeras i Uppsala av 
VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

v 42

NY 21–22/10 -11. KURS RÖNTGENTEKNIK, 
-ANATOMI HUND OCH KATT, GRUND arrangeras
i Göteborg av VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 43

NY 27–28/10 -11. KURS RÖNTGENDIAGNOSTIK

Varekils Djurklinik, belägen på det vackra Orust i Bohuslän, 
söker en SMÅDJURSVETERINÄR FÖR SEMESTERVIKARIAT under juli–augusti.

Vid Varekils Djurklinik som är en av Västsveriges äldsta djurkliniker arbetar
3 st veterinärer och 8 st övrig personal fördelat på leg djursjukskötare,
djurvårdare, administrations- och butikspersonal. 

Här behandlas ffa hundar och katter både polikliniskt och stationärt. Vårt
mål är att kontinuerligt förbättra vår utrustning och kompetens.

Vikariatet som är 100 % inkluderar viss helg- och kvällstjänst. Kollektiv -
avtal finns. Möjlighet till boende kan erbjudas.

För mer information ring Lena Friman-Örn eller Anna-Karin Vallentin på
0304-12265 eller 12211. Se även vår hemsida www.varekilsdjurklinik.com.

Intresseanmälan mailas eller skickas senast den 15 maj till:
info@varekilsdjurklinik.com eller Varekils Djurklinik, att. Lena Friman-Örn
eller Anna-Karin Vallentin, Stalavägen 10, 472 95 Varekil.
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FÖR SMÅDJURSPRAKTIKER arrangeras i 
Göteborg av VeTA-bolaget. Info:
www.vetabolaget.se

v 45

10–11/11 -11. VETERINÄRKONGRESSEN, Upp-
sala. Arr: Sveriges Veterinärmedicinska
Sällkap och Sveriges Veterinärförbund.
(SVT 16/10)

v 46

NY 16–18/11 -11. KURS ANESTESIOLOGI STEG 2
HUND OCH KATT arrangeras i Knivsta av
VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

NY 18–19/11 -11. KURS DERMATOLOGI STEG 1
arrangeras i Knivsta av VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

v 47

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

v 48

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)

NY 8–9/12 -11 + 19–20/1 -12. KURS

ANESTESIOLOGI STEG 3 DEL 1 OCH 2 
arrangeras i Göteborg av VeTA-bolaget.
Info:www.vetabolaget.se

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 13

30/3–3/4 -11. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE I – SACROPELVIC, Sittensen, 
Tyskland. (SVT 1/11)

v 14

6–10/4 -11. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

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

v 17

26–29/4 -11. MALLOREQUINA 2011 – CONTI-
NUING EDUCATION, FORTBILDNINGSSEMINARIER

FÖR HÄSTVETERINÄRER I OLIKA ÄMNEN, 

Mallorca, Spanien. (SVT 2/11)

29/4 -11. KURS FUNDAMENTALS IN EQUINE

OPHTHALMOLOGY, Bjerke Dyrehospital,
Oslo. (SVT 3/11)

30/4–1/5 -11. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS

OF FOOD HYGIENE, Teheran, Iran. 
(SVT 2/11)

v 19

11–15/5 -11. VETERINARY CHIROPRACTIC: 
MODULE II – THORACOLUMBAR, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/11)

13–15/5 -11. KURS I REHABILITERING OG FYSIO-
TERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERINÆRER OG

DYREPLEIERE (SAMLING 3 AV 5), Oslo, Norge
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10)

13–15/5 -11. WORLD CONGRESS ON

VETERINARY EDUCATION (WCVE2011),
Lyon, Frankrike (SVT 2/11)

v 22

31/5–1/6 -11. FORÅRSKURSUS I FELIN INTERN

MEDICIN 2011, Vedbæk, Danmark. 
(SVT 2/11)

v 25

22–26/6 -11. VETERINARY CHIROPRACTIC: 
MODULE III – CERVICAL, Sittensen, 
Tyskland. (SVT 1/11)

v 26

30/6–1/7 -11. INTERNATIONAL SYMPOSIUM

ON RECENT ADVANCES IN THE WELFARE OF

LIVESTOCK AT SLAUGHTER, Portsmouth,
England. (SVT 10/10)

v 29

22–24/7 -11. EQUINE BACK DAYS, Breiten-
furt och Wien, Österrike. (SVT 2/11)

v 31

3–7/8 -11. VETERINARY CHIROPRACTIC: 
MODULE IV – EXTREMITIES, Sittensen, 
Tyskland. (SVT 1/11)

v 35

2–4/9 -11. KURS I REHABILITERING OG FYSIO -
TERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERINÆRER

OG DYREPLEIERE (SAMLING 4 AV 5), Oslo,
Norge. 
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10)

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala

Forskarstuderande
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forsk-
ning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik,
epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, medicin och reproduktion.
Inom alla ämnesområden spänner verksamheten över alla djurslag. 
Grund utbildningen bedrivs främst inom veterinärprogrammet. 

Avdelningen för reproduktion söker nu två forskarstuderande inom följande
projekt, där det första är ett samarbetsprojekt med Uppsala Universitet:

Zoonoser på landsbygden i Cambodia, ref nr 568/2011 
Kontakt: Professor Ulf Magnusson, 018-67 23 24, ulf.magnusson@slu.se   

Zoonoser hos lantbrukets djur i Tajikistan, ref nr 569/2011
Kontakt: Professor Ulf Magnusson, 018-67 23 24, ulf.magnusson@slu.se

Fullständiga annonser finns på www.slu.se/ny-doktorand
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v 36

NY 14–18/9 -11. COURSE ON ANIMAL

WELFARE SCIENCE, ETHICS AND LAW, 
arrangeras i Cambridge, UK av
Cambridge universitet. Info:
https://sales.admin.cam.ac.uk/events/
eventdetails.asp?eventid=175 och 
Dr Anthony Podberscek,
alp18@cam.ac.uk

v 37

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

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

THE EUROPEAN SOCIETY FOR DOMESTIC ANIMAL

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

v 39

NY 29/9–2/10 -11. SOUTHERN EUROPEAN

VETERINARIAN CONFERENCE, SEVC arrangeras
i Barcelona, Spanien av AVEPA och
NAVC. Info: www.sevc.info 

v 44

2–6/11 -11. WEVA (THE WORLD EQUINE

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

v 47

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)

SLU och svensk djurhållning står inför stora utmaningar och nöd-
vändiga förändringar. Förutsättningarna för att hålla djur i Sverige 
påverkas i allt högre grad av globala skeenden och av den förvänt ade 
klimatförändringen. 

För att möta dessa utmaningar behövs vetenskapligt baserad 
kunskap. Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 
gör därför en fortsatt strategisk forskningssatsning inom området 
Den framtida djurhållningen, där utlysningen av följande anställningar 
utgör en viktig del. Anställningarna är tidsbegränsade till två år. 

Postdoktorer inom:
Nöt- och lammköttsproduktion, 

ref nr 570/11
Klimatförändringens effekter på produktionsdjurens fysiologi, 

ref nr 571/11
Reproduktiv hälsa hos husdjur, 

ref nr 572/11
Globala smittsamma sjukdomar – kliniska aspekter, 

ref nr 574/11
Nya produktionsmiljöer och djurvälfärd inom fågelproduktionen, 

ref nr 579/11
Klimatförändringen och nya smittsamma djursjukdomar, 

ref nr 573/11

Forskare inom:
Globala smittsamma sjukdomar 

– vektorburna sjukdomar, 
ref nr 576/11

Mikrobiell livsmedelssäkerhet, 
ref nr 577/11

Postdoktorer/forskare inom:
Globala husdjursgenetiska resurser, 

ref nr 575/11
Minskning av växthusgasemissioner från djurhållningen, 

ref nr 578/11

6 postdoktorer
2 forskare
2 postdoktorer/forskare

Sista ansökningsdag 26 april 2011.
Fullständiga annonser finns på 

www.slu.se/lediga-jobb

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 
söker

Gör din litteratursökning på
www.svf.se

Som medlem i veterinärförbundet
har man möjlighet att utan någon
kostnad utföra litteratursökningar
på den internationella vetenskapliga
databasen Pub Med. Logga bara in
på medlemsdelen av förbundets
hemsida  www.svf.se, och tryck på
rubriken "Sökning på Pub Med”.
Större delen av den naturvetenskap-
liga världen ligger för dina fötter,
bara några tangenttryckningar bort.
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

PER JONSSON 0155-28 33 18
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 
MALIN ÅBERG

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JOHAN BLIX

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
Sten Berggren Trosa 0156–136 84 0156–132 34 –
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com

Ilmars Dreimanis Laholm 0430–600 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
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – hebbe@gotanet.se
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Det var ju inte min ko
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FÖRSTA ”KVACKSOMMAREN” är säkert något som etsar sig
fast i ens minne, så även för mig. Mitt första vikariat kom att
bli i Arvika distrikt. På den tiden (ca 50 år sedan) var det gott
om små kreatursbesättningar med kanske bara tre, fyra kor.
Mesta arbetet kom att handla om mastiter, juversår och en
och annan förlossning samt då det gällde smådjur intygen för
hund som skulle över gränsen till Norge.

EN DAG BLEV JAG kallad på en förlossning, som djurägaren
inte kunde klara själv. Då jag kom dit stod koägaren och hans
granne och såg bedrövade ut, och i ladugården stod en liten
fjällko och krystade. Efter tvättning och undersökning kunde
jag konstatera att kalven kom med underslagna framben och
hade ett jättestort huvud som inte skulle gå att få ut normalt.
Då embryotomi var uteslutet var jag tvungen att meddela att
nödslakt var det enda rätta i denna situation.

DÅ JAG SÅG DE BÅDA männens bedrövade miner kläckte jag
ur mig något som jag än idag inte kan förstå hur jag vågade
säga. ”Ja, det är klart att jag skulle ju kunna kejsarsnitta kon”.
Efter att de båda männen tittat på varandra en stund, säger
grannen: ”Det är klart att du skall låta veterinären kejsarsnitta
om han vill”. Och så blev det. Själv hade jag aldrig kejsar -
snittat en ko förut, än mindre sett någon annan göra det.

Friskt vågat är hälften vunnet. Efter hudrakning, desinfektion
och mängder med lokalbedövning lade jag ett, enligt eget
tycke, enormt snitt på kons vänstra sida. Kon stod hela tiden
endast med en nosbrems som grannen höll. Ett snabbt snitt
tvärs livmodern och kalvens bakben kunde greppas och den
drogs med gemensamma krafter genom snittet. Så vidtog ett
enormt suturerande. Minns än idag hur oerhört snabbt liv-
modern drog ihop sig, det var med nöd och näppe jag hann
lägga de sista suturerna innan livmodern försvann ner mot
bäckenbotten. Under det jag sydde huden reste kalven sig
upp och försökte dia, en enorm upplevelse.

DÅ ALLT VAR AVKLARAT bjöd lantbrukaren på kaffe och
smörgåsar. Då vi satt i köket säger kons ägare till grannen:
Det är en sak jag inte fattar och det är hur du Emil kunde vara
så säker på att veterinären skulle kejsarsnitta kon”. Då svarar
Emil: ”Jamen det var ju inte min ko”, en replik jag aldrig
kommer att glömma.

P.S. Hade kontakt med den kejsarsnittade kons ägare under
många år. Kon betäcktes om och fick kalv på naturligt sätt
nästa gång. D.S.

CLAES RÜLCKER
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Avlivningsmedel till hund 
och katt godkänt

Det nyligen godkända avlivningsmedlet
Allfatal för veterinärt bruk finns på apo-
teken sedan slutet av februari. Till en
början kommer produkten att tillhanda-
hållas utan bipacksedel. 

Som tidigare meddelats godkände
Läkemedelsverket den 26 januari 2011
avlivningsmedlet Allfatal (pentobarbi-
tal) avsett till hund, katt, gnagare, fågel

och reptil. Allfatal har samma samman-
sättning som den avlivningsvätska som
tidigare fanns på rikslicens (Pentobarbi-
tal APL 100 mg/ml). 

Eftersom det inte finns något godkänt
alternativ har Läkemedelsverket, för att
inte fördröja processen, beviljat att pro-
dukten under den första tiden tillhanda-
hålls utan bipacksedel. Fullständig pro-
duktinformation finns tillgänglig på
Läkemedelsverkets hemsida.

FREDRIK HULTÉN

klinisk utredare, docent
Läkemedelsverket

läkemedel

Avlidna
F distriktsveterinär ÅKE GINMAN har av -
lidit den 17 februari 2011. Han föddes
1915 i Helsingfors, Finland, avlade stu-
dentexamen där 1935 och veterinär -
examen 1947. Han började arbeta som 
AI-veterinär vid Bjärsjölagårdsortens
Seminförening 1947 och var civil veteri-
närstipendiat 1951. 1955 anställdes han
som distriktsveterinär i Trehörningsjö
och 1959 i Östhammar. Han pensione-
rades 1980.

F distriktsveterinär STIG LIDMAN har av -
lidit den 5 februari 2011. Han föddes
1916 i Torsång, Dalarnas län, avlade stu-

dentexamen i Uppsala 1938 och veteri-
närexamen 1948. Han anställdes som
distriktsveterinär i Storvik 1958 och i
Sandviken 1974 med stationeringsort
Storvik till 1977, därefter Sandviken.
Han pensionerades 1980.

F överveterinär DAGMAR MOREIN har
avlidit den 5 februari 2011. Hon föddes
1907 i Sala, avlade studentexamen i
Stockholm 1926 och veterinärexamen
1933. Hon började arbeta som besikt-
ningsveterinär i Ljungby 1940 och i
Tranås 1949. 1966 anställdes hon som
överveterinär vid kontrollslakteriet i
Vimmerby. Hon pensionerades 1972.

PERSONNOTISER

Klinikksjef
Vil du være med å utvikle og forberede klinikkene ved NVH for flytting til
Ås, og for ny europeisk akkreditering?

Vi søker klinikksjef til nyopprettet fast stilling ved Smådyr- og hesteklinikken.

For utlysingstekst og søknadsinformasjon, se våre nettsider www.nvh.no
– ledige stillinger. Søknadsfrist: 10. april 2011

SVT 4-11 final:SVT mall  11-03-13  12.22  Sida 66




